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บริษทั แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด
เลขที่ 689 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1807-1808 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท
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ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
 เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด

ธันวาคม 2559
จัดทําโดย บริษทั อีโคซิ สเต็ม เอ็นจิ เนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํ ากัด
50/86-87 ม.5 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel : 02-9621445-8 Fax : 02-9621544 email : ecosystem_engineering@yahoo.com

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
เจ้าของโครงการมิได้มอบอํานาจแต่อย่างใด

ธันวาคม 2559

จัดทําโดย บริษทั อีโคซิ สเต็ม เอ็นจิ เนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํ ากัด

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ

เหตุผลในการจัดทํารายงานฯ
 เป็นโครงการเข้ าข่ายต้ องจัดทํา รายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้ องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร ระเบี ย บปฏิบั ติ และแนวทางการจั ด ทํา รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม
 เป็ นโครงการที่จัดทํารายงานฯเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง .....................................
เมื่อวันที่ ......................................... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง)
 จัดทํารายงานฯ ตามความต้ องการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................
วันทีล่ งนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ : 1 มีนาคม 2559
การขออนุ ญาตโครงการ
 รายงานฯนี้ จั ด ทํา ขึ้ นเพื่ อ ประกอบการอนุ ญ าตก่ อ สร้างอาคารจาก กรุ ง เทพมหานคร
กําหนดโดยพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประเภทที่/ข้ อที่/ลําดับที่
(ลําดับที่ 31 ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม)
 รายงานฯ นี้จัดทําเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
สถานภาพโครงการ (ระบุได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ก่อนการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
 กําลังศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
 ยังไม่ได้ ก่อสร้ าง
 เริ่มก่อสร้ างโครงการแล้ ว (แนบรูปถ่าย/พร้ อมวันที่)
 ทดลองเดินเครื่องแล้ ว
 เปิ ดดําเนินโครงการแล้ ว
 สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อ 20 ธันวาคม 2559
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ขั9นตอนการเข้ าใช้ งานทีจอดรถอัตโนมัติ
แปลนพื9นชั9นใต้ ดิน 2 แสดงการคอยรถเข้ าสู่ทจอดรถอั
ี
ตโนมัติ
ผังแสดงแนวท่อประปาหลัก /ท่อดับเพลิง ชั9นที 1
ผังแสดงแนวท่อประปาหลัก /ท่อดับเพลิง ชั9นที B1
ผังแสดงแนวท่อประปาหลัก /ท่อดับเพลิง ชั9นที B2
ไดอะแกรมระบบประปาของโครงการ
รายละเอียดถังเก็บนํา9 ใต้ ดิน และชั9นหลังคาของอาคาร
ไดอะแกรมตู้ดบั เพลิงประจําชั9น และระบบดับเพลิงของโครงการ
ไดอะแกรมระบบบําบัดนํา9 เสีย
ผังระบบบําบัดนํา9 เสีย ของโครงการ ชั9นที B2
ผังระบบบําบัดนํา9 เสีย ของโครงการ ชั9นที B1
ผังระบบบําบัดนํา9 เสีย และท่อนํา9 Reuse ของโครงการ ชั9นที 1
ขั9นตอนการบําบัดนํา9 เสียรวมของโครงการ
แบบรายละเอียดระบบบําบัดนํา9 เสียรวม
ผังระบบระบายนํา9 ของโครงการ ชั9นที 1
รูปตัดแนวรางระบายนํา9 โดยรอบโครงการ (Hydraulic Profile)
ผังระบบระบายนํา9 ของโครงการ ชั9นที B1
ผังระบบระบายนํา9 ของโครงการ ชั9นที B2
รายละเอียดบ่อหน่วงนํา9 และบ่อสูบนํา9 ฝน
รายละเอียดบ่อตรวจคุณภาพนํา9 ทีออกจากโครงการและบ่อดักไขมัน
เส้ นทางเข้ าเก็บขนขยะ
รายละเอียดประตูเข้ าเก็บขนขยะ
แบบขยายห้ องพักขยะรวม
แสดงตําแหน่งหม้ อแปลงไฟฟ้ า และแนวสายไฟหลักของโครงการ
แบบระบบป้ องกันฟ้ าผ่า และการต่อลงดิน ชั9นที 1
แบบระบบป้ องกันฟ้ าผ่า ชั9นหลังคา
ไดอะแกรมระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ ST-1 และ ST-2
ตัวอย่างระบบอัดอากาศชั9น B2
ผังระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ,แสงสว่างฉุกเฉิน และป้ ายทางออกฉุกเฉิน ชั9น B2
ผังระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ,แสงสว่างฉุกเฉิน และป้ ายทางออกฉุกเฉิน ชั9นที 1
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2.4-14(2) ผังระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ,แสงสว่างฉุกเฉิน และป้ ายทางออกฉุกเฉิน ชั9นที 3-6 2-99
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2-133
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รายละเอียดระบบบําบัดนํา9 เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ
ผังลมของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 30 ปี พ.ศ.2529-2558
ตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณพื9นทีโครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
แผนทีบริเวณเสียงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย
(ฉบับปรับปรุงครั9งที 2 พ.ศ.2548)
ลํารางสาธารณะซอยสวัสดี
แนวท่อระบายนํา9 สาธารณะบนถนนสุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
เส้ นทางคมนาคมทีเกียวข้ องกับโครงการ
โครงข่ายรถไฟฟ้ า BTS และจุดขึ9น-ลงสถานีพร้ อมพงษ์
โครงข่ายรถไฟฟ้ า MRT และจุดขึ9น-ลงสถานีสขุ ุมวิท
การใช้ ประโยชน์ทดิี นในรัศมี 1,000 เมตร รอบพื9นทีโครงการ
พื9นทีอ่อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ
ทีตั9งโครงการตามข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ทดิี นผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
เส้ นทางเดินรถของสถานีดบั เพลิงมายังพื9นทีโครงการ
ขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมจากการพัฒนาโครงการ
การมีส่วนร่วม ครั9งที 1 : กลุ่มที 1 พื9นทีติดโครงการ
การมีส่วนร่วม ครั9งที 1 : กลุ่มที 2 ระยะ 100 เมตรรอบโครงการ
การนําเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมเพิมเติม
สําหรับบ้ านพักอาศัยยทีไม่แสดงความคิดเห็น
การศึกษาการมีส่วนร่วม ครั9งที 1 : กลุ่มที 3 ระยะ 101-1,000 เมตร
การศึกษาการมีส่วนร่วม ครั9งที 1 : กลุ่มที 4 พื9นทีอ่อนไหว 1,000 เมตร
การศึกษาการมีส่วนร่วม ครั9งที 1 : กลุ่มที 1-4 ในระยะ 1,000 เมตร
การศึกษาการมีส่วนร่วม ครั9งที 2 : กลุ่มที 1-4 ในระยะ 1,000 เมตร
ผังบริเวณก่อสร้ างโครงการ แสดงตําแหน่งก่อสร้ างเสาเข็ม บ้ านติดโครงการ
มากทีสุด
รูปตัดการก่อสร้ างโครงการ แสดงตําแหน่งเสาเข็ม ด้ านทิศตะวันตก
การติดตั9งผนังกันเสียงแบบเคลือนทีปิ ดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง
การติดตั9งผนังกันเสียงแบบเคลือนทีปิ ดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง (ต่อ)
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ผนังกันเสียงแบบเคลือนทีทีใช้ ปิดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง ชนิดที 1
4-54
ผนังกันเสียงแบบเคลือนทีทีใช้ ปิดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง ชนิดที 2
4-55
ภาพตัวอย่างแผงกั9นหม้ อแปลงไฟฟ้ า
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บริเวณทีอาจมีการบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
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หลักเกณฑ์การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคมแบบมีสว่ นร่ วม
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บริเวณทีมีการก่อสร้ างในช่วงเวลา 3 ปี ทีผ่านมา (พ.ศ.2557-2559)
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ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ
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ระยะเวลาการก่อสร้ างของโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
ขนาดพื9นทีใช้ สอย และกิจกรรมการใช้ สอยประโยชน์โครงการอาคารชุด
FYNN Sukhumvit 31
ปริมาณความต้ องการอากาศหมุนเวียนในลานจอดรถยนต์ช9ันใต้ ดนิ
สถิตภิ มู ิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ.2525-2554) ณ สถานีตรวจวัดอากาศ
กรุงเทพมหานคร
วิธกี ารเก็บตัวอย่าง วิธวี ิเคราะห์ และมาตรฐานวิธวี ิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้ อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื9นทีโครงการ
สรุปข้ อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณการเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง
ปี พ.ศ.2557-2558
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณการเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง
ปี พ.ศ.2557-2558
ระดับความดังของเสียงโดยทัวไปจําแนกตามแหล่งหรือสถานทีทีมีเสียงดัง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื9นทีโครงการ ในวันที 7-10 กรกฎาคม 2559
รายละเอียดพื9นทีปิ ดล้ อมเพือป้ องกันนํา9 ท่วมของสํานักการระบายนํา9
ปริมาณการจราจร บนถนนซอยสุขมุ วิท 31 เมือวันจันทร์ที 29 สิงหาคม 2559
ปริมาณการจราจร บนถนนสุขุมวิท เมือวันจันทร์ที 29 สิงหาคม 2559
อัตราการไหลของรถยนต์ ซอยสุขุมวิท 31 ทั9ง 2 ฝังโครงการ ปัจจุบัน
ความหนาแน่น และระดับการให้ บริการของซอยสุขุมวิท 31 ทั9ง 2 ฝังโครงการ
ปัจจุบัน
อัตราการไหล ของรถยนต์บริเวณถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) ปัจจุบัน
ความหนาแน่น และระดับการให้ บริการของถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) ปัจจุบัน
ความสอดคล้ องของโครงการกับกฎกระทรวงบังคับให้ ใช้ ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
สถิตสิ าเหตุการป่ วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
21 วัดธาตุทอง ในปี พ.ศ.2554-2556
อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (ตั9งแต่ปี 2552-2556)
ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
สถิตกิ ารประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนืองจากการทํางาน จําแนก

1-17
2-7
2-91
3-4
3-5
3-8
3-8
3-10
3-11
3-13
3–25
3-32
3-33
3-36
3-36
3-37
3-37
3-47
3-62
3-63
3-65

ตามความร้ ายแรงและสาเหตุอนั ตราย ของกรุงเทพมหานคร ปี 2557

3.4-3(1) สถิตกิ ารประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนืองจากการทํางาน จําแนก
ตามความร้ ายแรง และสาเหตุอนั ตราย ปี พ.ศ. 2557 เขตพื9นที 12
3.4-4
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างตามเทคนิควิธกี ารศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในแต่ละกลุ่ม

3-67
3-84

สารบัญตาราง(1)
ตารางที
3.4-5
3.4-6
3.4-7
3.4-8
3.4-9
3.4-10
3.4-11
3.4-12
3.4-13
3.4-14
3.4-15
3.4-16
3.4-17
3.4-18
3.4-19
4.1-1
4.1-2
4.1-3
4.1-4
4.1-5
4.1-6
4.1-7

หน้า
ขั9นตอนการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
3-85
การจําแนกจํานวนตัวอย่างตามเทคนิควิธกี ารศึกษาการมีสว่ นร่ วมของประชาชน 3-89
ข้ อห่วงกังวล และความคิดเห็นของพื9นทีติดกับโครงการ ครั9งที 1
3-90
จํานวนครัวเรือนทีแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด
3-115
FYNN Sukhumvit 31 กลุ่มที 2 ห่างจากพื9นทีโครงการ ระยะ 100 เมตร
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ
3-126
กลุ่มที 2 และ 3 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ครั9งที 1
จํานวนครัวเรือนของกลุ่มที 3 (ห่ างจากพื9นทีโครงการในรัศมี 100-1,000 เมตร)3-133
ข้ อห่วงกังวลและความคิดเห็นของกลุ่มพื9นทีอ่อนไหว ครั9งที 1
3-139
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มที 1 : พื9นทีติดโครงการ
3-159
ครั9งที 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้ างโครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มที 1 : พื9นทีติดโครงการ
3-170
ครั9งที 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอยู่โดยรอบ
3-176
กลุ่มที 2 ในระยะ 100 เมตร ครั9งที 2 (ไม่รวมกลุ่มที 1) ช่วงก่อสร้ างโครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอยู่โดยรอบ
3-186
กลุ่มที 2 ในระยะ 100 เมตร ครั9งที 2 (ไม่รวมกลุ่มที 1) ช่วงเปิ ดดําเนินการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอยู่โดยรอบ
3-191
กลุ่มที 3 ในระยะ 101-1,000 เมตรครั9งที 2 ช่วงก่อสร้ างโครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอยู่โดยรอบ
3-202
กลุ่มที 3 ในระยะ 101-1,000 เมตรครั9งที 2 ช่วงเปิ ดดําเนินการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอยู่โดยรอบ
3-207
กลุ่มที 4 พื9นทีอ่อนไหว ในรัศมี 1,000 เมตร ครั9งที 2 ช่วงก่อสร้ างโครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอยู่โดยรอบ
3-230
กลุ่มที 4 พื9นทีอ่อนไหว ในรัศมี 1,000 เมตร ครั9งที 2 ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ขนาดการแพร่กระจายของฝุ่ นทีเกิดขึ9นตามลักษณะกิจกรรมงานในแต่ละประเภท 4-15
แสดงการคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่ นละอองจากพื9นทีก่อสร้ าง
4-17
การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึงทําให้ เกิด
4-21
ความเดือดร้ อนรําคาญ
ค่าสัมประสิทธิsตัวคูณจําแนกประเภทรถเครืองยนต์ดีเซล
4-27
สัมประสิทธิsตัวคูณการปล่อยมลพิษสําหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ (กรัม/กิโลเมตร) 4-27
ความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากรถยนต์ทใช้
ี ในการก่อสร้ าง
4-28
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป พ.ศ. 2538
4-29
ของกรมควบคุมมลพิษ

สารบัญตาราง(2)
ตารางที
4.1-8

4.1-9
4.1-10
4.1-11
4.1-12
4.1-13
4.1-14
4.1-15
4.1-16
4.1-17

4.1-18
4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.3-4
4.3-5
4.3-6
4.3-7
4.3-8
4.3-9

หน้า
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบันของโครงการ รวมกับค่ามลพิษ
ทางอากาศ ช่วงก่อสร้ างทีได้ จากการคํานวณเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ความสามารถลดความร้ อนของต้ นไม้ ภายในโครงการ
มาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะใหม่ (เครืองยนต์เบนซิน)
การปรับปรุงปริมาณกํามะถัน ในนํา9 มันเบนซิน
การคํานวณความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากรถยนต์ ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ความเข้ มข้ นของสารมลพิษทีเกิดขึ9นในลานจอดรถยนต์และสภาพแวดล้ อม
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพื9นทีสีเขียวภายในโครงการ
ระดับเสียงทีเกิดขึ9นในระยะก่อสร้ างโครงการต่อหน่วยรับเสียงต่างๆ
ณ ช่วงเวลาทีเกิดกิจกรรม นัน9 ๆ กรณีทไม่
ี มมี าตรการลดผลกระทบ
ระดับเสียงรวมต่อชุมชนข้างเคียง ช่วงทําฐานราก ขึ9นโครงสร้ างอาคาร
งานตกแต่งและเก็บงาน เมือติดตัง9 กําแพงกันเสียงชัวคราว
ระดับแรงสันสะเทือนทีเกิดจากการก่อสร้ างโครงการ ต่อพื9นทีข้างเคียง
โดยรอบโครงการ โดยใช้ เสาเข็มแบบ Full Centre Auger With Pile
Toe Grouting (FC-PTG)
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสระว่ายนํา9 โครงการอาคารชุด
FYNN Sukhumvit 31
รายละเอียดระบบบําบัดนํา9 เสียรวมของโครงการ
ปริมาณรถยนต์เฉลีย ความเร็วการเดินทาง ความหนาแน่นและ ระดับการให้
บริการของถนนทีเกียวข้ องโครงการ ปี พ.ศ.2559
ระดับการบริการ (LOS) ของถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 31 ช่วงก่อสร้ าง
ระดับการบริการ (LOS) ของถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 31
ในปี พ.ศ. 2561
ระดับการบริการ (LOS) ของถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 31
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ความสอดคล้ องของโครงการกับกฎกระทรวงบังคับให้ ใช้ ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
สรุปผลการประเมินผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมทีส่งผลต่อพื9นทีอ่อนไหว
ทีอยู่ภายในรัศมี 1,000 เมตร รอบโครงการ ช่วงก่อสร้ าง
สรุปผลการประเมินผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมทีส่งผลต่อพื9นทีอ่อนไหว
ทีอยู่ภายในรัศมี 1,000 เมตร รอบโครงการ ช่วงเปิ ดดําเนินการ
พระราชบัญญัติว่าด้ วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ.2527

4-30

4-34
4-35
4-35
4-36
4-38
4-39
4-45
4-56
4-77

4-85
4-108
4-114
4-115
4-116
4-117
4-128
4-131
4-134
4-138

สารบัญตาราง(3)
ตารางที
4.3-10

หน้า

การประเมินผลกระทบในช่วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการของ
4-139
สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
4.4-1
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม ทีอาจจะเกิดจากโครงการ
4-146
ช่วงก่อสร้ าง
4.4-2
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม ทีอาจจะเกิดจากโครงการ
4-155
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
4.4-3
สถิติสาเหตุการป่ วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 4-164
วัดธาตุทอง ในปี พ.ศ.2554-2556
4.4-3(1) อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วย 21 กลุ่มโรค (ตั9งแต่ปี 2552-2556) 4-165
ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 21
4.4-4
โครงการก่อสร้ าง ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ
4-169
4.4-5
ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองทีเกิดจากโครงการก่อสร้ างในระยะ 1 กิโลเมตร
4-170
รอบโครงการ
4.4-6
แสดงรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภัยเปรียบเทียบข้ อกําหนด
4-206
ระบบป้ องกันอัคคีภัย โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตามกฎกระทรวง
ฉบับที 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4.5-1
สรุปผลกระทบต่อทรัพยากร/สิงแวดล้ อม โครงการอาคารชุด FYNN
4-246
Sukhumvit 31 ของ บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
5.2-1
รายการแสดงผลกระทบสิงแวดล้ อมทีสําคัญ มาตรการป้ องกัน
5-2
และแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อม ช่วงก่อสร้ าง
5.2-2
รายการแสดงผลกระทบสิงแวดล้ อมทีสําคัญ มาตรการป้ องกัน
5-46
และแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
6.2-1
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อม ช่วงก่อสร้ าง
6-2
6.2-2
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อม ช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ 6-13

สารบัญภาคผนวก
เรื่อง

หน้า

ภาคผนวกที่ 1 เอกสารราชการ
- สําเนาโฉนดที่ ดินของโครงการ

ผ 1-1

- หนังสือรับรองพื้นที่ จ่ายไฟอยู่ในเขตให้ บริการ

ผ 1-5

- หนังสือรับรองการให้ บริการการจ่ายนํา้ ประปา

ผ 1-6

- หนังสือรับรองการเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล

ผ 1-7

- การออกหนังสือรับรองหลักการอนุญาตให้ เชื่ อมทางเข้ า-ออก และเชื่ อมท่อระบายนํา้ ผ 1-9
- หนังสือตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ทดี่ นิ ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ผ 1-10

- หนังสือตรวจสอบความกว้ าง ซอยสุขมุ วิท 31

ผ 1-11

- แจ้ งเตรียมความพร้ อมด้ านการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ผ 1-13

- แจ้ งเตรียมความพร้ อมด้ านการรักษาความปลอดภัย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ า และทางเลือกในการดําเนินโครงการ
1.1.1 ทีม่ าโครงการ
ปัจจุบันธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ มเติบโตเพิ่มมากขึ้น มีผ้ ูลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจด้ านนี้เป็ นจํานวน
มาก ทั้งอาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ตลอดจนถึงอาคารชุด ซึ่งปั จจุบันนี้ได้ รับการตอบ
รับจากผู้บริโภคมากขึ้น
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ประกอบด้ วย อาคารคสล. สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน จํานวน
1 อาคาร ของบริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํา กัด ตั้งอยู่ ในย่ านพาณิชยกรรม บนซอยสุขุมวิท 31 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สามารถเลือกเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนตัว หรือระบบ
ขนส่งมวลชน ทั้งรถโดยสารประจําทางหลายสาย และรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก และสถานีพร้ อมพงษ์ อยู่ห่างจาก
โครงการประมาณ 1.3-1.45 กิโลเมตร ตามลําดับ ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถเดินเท้ าไปยังโครงการได้ หรือสามารถใช้
บริการรถยนต์รับจ้ าง (Taxi) รถมอเตอร์ไซด์รับจ้ าง ที่สามารถให้ บริการแก่ผ้ ูพักอาศัยในการที่จะต่อไปใช้ บริการ
รถไฟฟ้ าได้ โดยสะดวก และสามารถลดการใช้ รถยนต์ส่วนตัวได้ ตอบสนองต่อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้พักอาศัย
ในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จึงมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ เป็ นโครงการอาคาร
ชุด FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้นจํานวน 63 ห้ อง
และที่จอดรถยนต์ 59 คัน พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายนํา้ และพื้นที่สีเขียว นับเป็ นการเพิ่ม
ทางเลือกให้ แก่ผ้ ูท่ตี ้ องการที่พักอาศัย ที่มีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันย่านใจกลาง
เมือง

1.1.2 ทางเลือกในการดําเนินโครงการ
ทางเลือกในการดําเนินโครงการ เป็ นกระบวนการคาดการณ์ท่พี ิจารณาจากพื้นที่ต้ังโครงการ หรือวิธกี าร
ดําเนินโครงการ และองค์ประกอบทางด้ านสิ่งแวดล้ อมในบริเวณใกล้ เคียงที่อาจได้ รับผลกระทบจากโครงการ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการดําเนินโครงการ พร้ อมทั้งคาดคะเนผลกระทบจากทางเลือก
ของโครงการดังกล่ าว เพื่อนํา มากํา หนดมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหาของผลกระทบของทางเลื อกที่ทาง
โครงการนําไปดําเนินการ โดยปัจจัยหลักที่นาํ มาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ต้งั โครงการ และวิธกี ารดําเนินโครงการ
ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้ อยที่สดุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ทางเลือกพื้ นทีต่ ้ งั โครงการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งการพัฒนาโครงการ เจ้ าของโครงการได้ พิจารณาทาง
เลือกของพื้นที่ต้ังโครงการจากปัจจัย 5 ประการ ประกอบด้ วย
1. สภาพภูมิประเทศ ต้ องมีความเหมาะสมต่อการปลูกสร้ างอาคารโครงการ โดยพื้นที่จะต้ องเป็ น
พื้นที่ราบ สะดวกต่อการก่อสร้ างและขนส่งวัสดุอปุ กรณ์เข้ าสู่พ้ ืนที่โครงการ
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2. การคมนาคม เนื่องจากโครงการเป็ นการพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ คาํ นึงถึงการเดินทาง
ของผู้พักอาศัย จะต้ องมีความสะดวกสบาย และมีทางเลือกในการเดินทางได้ หลายรูปแบบทั้ง
บริการขนส่งสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้ าที่สามารถเชื่อมโยงการเดิน
ทางได้
3. การใช้ ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบ สภาพแวดล้ อม และการใช้ ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบที่ต้ังอาคาร
โครงการ ต้ องเหมาะสมต่ อการเป็ นที่อยู่ อาศัยไม่ มีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการรบกวนหรื อเป็ น
อันตรายต่อผู้พักอาศัยในโครงการ
4. ความพร้ อ มของระบบสาธารณู ป โภค จะต้ อ งมี ร ะบบสาธารณูป โภครองรั บ อย่ า งเพี ย งพอ
ทั้งระบบไฟฟ้ า ประปา ระบบระบายนํา้ การจัดการขยะ
5. ความสอดคล้ องกับผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องเป็นบริเวณที่ผังเมืองมีข้อ
กําหนดให้ สามารถปลูกสร้ างอาคารชุดพักอาศัยได้ และโครงการสามารถปฏิบัติตามข้ อกฎหมาย
อื่นๆ ที่กาํ หนดไว้ ได้ ด้วย
จากปั จจั ยทั้ง 5 ประการ ดังกล่ าวข้ างต้ น การคัดเลือกพื้ นที่ต้ังโครงการของโครงการ จึงมีความ
สอดคล้ อง และเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาในแต่ละปัจจัยดังต่อไปนี้

1. สภาพภูมิประเทศ
พื้ นที่ โ ครงการ ตั้ ง อยู่ บ นซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ต้ังโครงการเป็นพื้นที่ราบ ระดับพื้นโครงการเท่ากับถนนซอย
สุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ ปัจจุบันได้ ทาํ การรื้อถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการแล้ วเสร็จ ทั้งนี้พ้ ืนที่โดยรอบ
โครงการส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุดพักอาศัย ร้ านค้ า บ้ านพักอาศัย สถานศึกษา พื้นที่ก่อสร้ าง และ
พื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์

2. การเข้าถึงพื้ นทีโ่ ครงการ
การคมนาคมเข้ าสู่พ้ ืนที่โครงการสามารถเดินทางได้ 3 วิธี ได้ แก่ การเดินทางด้ วยระบบคมนาคม
ทางรถยนต์, รถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ า MRT มีรายละเอียดดังนี้

2.1) การเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถใช้ เส้ นทางได้ หลายเส้ นทาง ดังนี้
- เดิ น ทางมาจากถนนสุขุม วิ ท จากแยกอโศกมนตรี ในทิศ มุ่ ง หน้ าสู่บ างนา ตรงมา
ประมาณ 600 เมตร แล้ วเลี้ยวซ้ ายเข้ าซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 500 เมตร จากนั้น
เลี้ยวซ้ าย ตรงไปตามทางประมาณ 500 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ ายมือ
- เดินทางด้ วยถนนเพชรบุรี จากถนนเพชรบุรี มุ่งหน้ าทางตะวันตก ให้ เลี้ยวซ้ ายเข้ าซอย
เพชรบุรี 38/1 (แยกพร้ อมพงษ์) ตรงเข้ ามาประมาณ 550 เมตร เจอสามแยกแรก
ให้ เลี้ยวซ้ าย ตรงมาตามทาง เจอสามแยกที่ 2 ให้ เลี้ยวขวาเข้ าสู่ซอยสุขุมวิท 39 วิ่งมา
ตามทาง ประมาณ 650 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้ าซอยพร้ อมจิตร ตรงไปประมาณ
550 เมตร ให้ เลี้ยวขวาเข้ าสู่ซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 500 เมตร โครงการอยู่ทาง
ซ้ ายมือ
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2.2) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ า BTS
โครงการอยู่ ใ กล้ กับ รถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก และสถานีพ ร้ อ มพงษ์ ซึ่ งผู้ พัก อาศัย
ภายในโครงการสามารถลงจากรถไฟฟ้ าได้ ท้งั 2 สถานี รายละเอียด ดังนี้
- จาก BTS สถานี อ โศก เมื่อ ลงจากรถไฟฟ้ า BTS ทางออกที่ 3 บริ เ วณรถไฟฟ้ า
มหานคร สถานีสขุ มุ วิท (อาคารเชื่อมพร้ อมบันไดเลื่อน) ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
สามารถเดินเท้ า หรือ ใช้ บริการรถจักรยานยนต์รับจ้ างเพื่อมายังพื้นที่โครงการได้ โดย
สะดวก ระยะทางเดินเท้ าจากทางเข้ า-ออกโครงการ ถึงทางเข้ าออกที่ 3 ประมาณ
1.3 กิโลเมตร
- จาก BTS สถานีพ ร้ อมพงษ์ เมื่อลงจากรถไฟฟ้ า BTS ทางออกที่ 5 บริ เ วณซอย
สุขุมวิท 35 ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถเดินเท้ า หรือซึ่งผู้พักอาศัยสามารถ
ใช้ บริการรถยนต์รับจ้ าง (Taxi) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ างที่สามารถให้ บริการแก่ผ้ ูพัก
อาศัยในการที่จะต่อไปใช้ บริการรถไฟฟ้ าได้ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ระยะทางเดิน
เท้ าจากทางเข้ า-ออกโครงการ ถึงทางเข้ าออกที่ 3 ประมาณ 1.45 กิโลเมตร

2.3) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ า MRT
โครงการตั้งอยู่ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ า MRT สถานีสขุ มุ วิท มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 1.7 กิโลเมตร เมื่อขึ้นจากรถไฟฟ้ า MRT ทางออกที่ 2 บริเวณอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21, ซอยคาวบอย,
ซอยสุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร) ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถเดินเท้ า หรือใช้ บริการรถจักรยานยนต์รับจ้ าง
ได้ โดยสะดวก

3. การใช้ประโยชน์ทีด่ ินโดยรอบ
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินใกล้ เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุดพัก
อาศัย ร้ านค้ า บ้ านพักอาศัย สถานศึกษา พื้นที่ก่อสร้ าง และพื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์ จึงเป็ นการใช้ ประโยชน์
ที่ดินที่สอดคล้ องกันกับโครงการ

4. ระบบสาธารณู ปโภคขั้นพื้ นฐาน
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเขต วัฒนา ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รองรับ
ไว้ อย่างครบครัน สามารถให้ บริการโครงการได้ อย่างเพียงพอ ดังนี้
(1) ระบบไฟฟ้ า พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางกะปิ
ซึ่งการไฟฟ้ านครหลวง มีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั บ้ านพักอาศัย และชุมชน รวม
ถึงโครงการได้ อย่างเพียงพอ
(2) ระบบนํา้ ประปา พื้ นที่โ ครงการและพื้ นที่ใ กล้ เ คี ย ง ใช้ บ ริ ก ารนํา้ ประปาจากการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาสุขมุ วิท ซึ่งมีปริมาณนํา้ เหลือจ่ายเพียงพอต่อความต้ องการ
ของประชาชน และสามารถให้ บริ การกับโครงการได้ โดยติดตั้งท่อรั บนํา้ ประปาจากท่ อ
ประปาของการประปานครหลวงบริเวณด้ านหน้ าโครงการ สําหรับโครงการจัดให้ มีถังเก็บนํา้
สํารอง สามารถสํารองนํา้ ใช้ ไม่น้อยกว่า 1 วัน
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(3) การจัดการขยะ พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบการเก็บขนขยะของฝ่ ายรักษาความ
สะอาด สํานักงานเขตวัฒนา โดยทําหน้ าที่รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน ซึ่งหากมี
กรณีท่ีมีเหตุปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทางเขตฯ ได้ มีรถเก็บขนมูลฝอยสํารองที่จะแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่ าว สําหรับทางโครงการนั้น ได้ จัดให้ มีท่ีพักขยะรวมภายในโครงการ สามารถ
รองรับขยะได้ นาน 3.0 วัน ซึ่งสามารถเข้ าเก็บขนได้ อย่างสะดวก จึงสามารถช่วยลดปั ญหา
เกี่ยวกับเรื่องขยะตกค้ างได้ เป็ นอย่างดี
(4) ระบบบําบัดนํา้ เสีย พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ บริการบําบัดนํา้ เสียรวมของโรงควบคุม
คุณภาพนํา้ คลองเตย กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามโครงการได้ จัดให้ มีระบบบําบัดนํา้ เสีย
รวมแบบเติมอากาศ จํา นวน 1 ชุ ด ซึ่งสามารถบํา บัดนํา้ เสียที่เกิดขึ้นในโครงการจนได้ ค่า
มาตรฐานนํา้ ทิ้งของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31 ต่อไป
(5) ระบบระบายนํา้ บริเวณด้ านหน้ าพื้นที่โครงการ มีท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
โครงการได้ จั ด ให้ มีร างระบายนํา้ ภายในโครงการ เพื่ อ รองรั บ นํา้ ฝนที่ต กลงมาในพื้ นที่
โครงการ ก่อนระบายนํา้ ออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ

5. ความสอดคล้องกับผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ความสอดคล้ องตามผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ .ศ .2556 โครงการอยู่ ใ นการ
ใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน บริเวณ ย 10-4 (สีนาํ้ ตาล) เป็ นที่ดินประเภทประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
มากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่าน
พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และเขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน ที่ดินประเภทนี้
ห้ ามใช้ ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด 29 ประเภท และให้ มีอตั ราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8 : 1 อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.0
และให้ มีพ้ ืนที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
โครงการได้มีการออกแบบให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังแสดงรายละเอี ยดในบทที่ 2
ดังนั้น การพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 บนพื้นที่ดินดังกล่ าว จึงมีความเหมาะ
สมและสอดคล้ องกับที่ต้ังโครงการ การใช้ ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบ และสอดคล้ องกับข้ อกํา หนดผังเมือง และ
กฎหมายอื่นๆ

2) วิธีการดําเนินโครงการ
การดํา เนิ น โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 บนพื้ นที่ 0-3-21.0 ไร่ หรื อ 1,284.0
ตารางเมตร โครงการได้ กาํ หนดแนวคิดและปัจจัยในการพิจารณาทางเลือกในการดําเนินโครงการไว้ 3 ทางเลือก
โดยเปรียบเทียบจากข้ อดีและข้ อด้ อยของผังบริเวณ ดังแสดงในภาพที่ 1.1-1
จากแนวคิดการออกแบบพิจารณาทางเลือกในการดํา เนินโครงการ พบว่ า ทางเลือกที่ 1 มีความ
เหมาะสมที่จะดํา เนินโครงการมากที่สุด ทั้งนี้รายละเอียดของการดํา เนินโครงการตามทางเลือ กที่ 1 และการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการรวมถึงมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมได้ นาํ
เสนอไว้ ในบทที่ 2, 4, 5 และ 6 ของรายงานฉบับหลัก
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3) การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อสภาพแวดล้อมและจากสภาพแวดล้อม
ต่อการดําเนินโครงการ
การวางแผนพัฒนาดําเนินโครงการนอกจากต้ องวิเคราะห์ตามข้ อกําหนดกฎหมายตามเงินทุน ตลอด
จนตามความสะดวกในการปฏิบัติงานแล้ ว อีกปั จจัยหนึ่งที่ต้องนํามาวิเคราะห์ร่วมในการวางแผนดําเนินโครงการ
ด้ วย นั่นคือ สภาพแวดล้ อมโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จะเป็ นตัวกําหนดทางเลือกในการดําเนินโครงการทั้งช่วง
ก่อสร้ างและเปิ ดใช้ โครงการด้ วย
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมต้ องวิเคราะห์ท้งั ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
ไปสู่สภาพแวดล้ อมโดยรอบภายนอก และจากสภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีผลต่อการดําเนินโครงการ ผลที่เกิดขึ้น
จะนําไปสู่การกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ
การประเมิ น ทางเลื อ กในการพั ฒ นาโครงการ ได้ คาํ นึ ง ผลกระทบจากการดํา เนิ น โครงการต่ อ
สิ่งแวดล้ อมภายนอก และผลกระทบสิ่งแวดล้ อมภายนอกมีต่อผู้พักอาศัยในโครงการ สรุปผลกระทบได้ ดังนี้
ผลกระทบ

ผลกระทบจากโครงการต่อ
สิง่ แวดล้อมภายนอก

1.ฝุ่ น ล ะ อ อ ง แ ล ะ ช่วงก่อสร้าง
ม ล ภ า ว ะ ท า ง - การเกลี่ยขุดปรับถมพื้นที่ด้วย
อากาศ
เครื่องจักร การขุดทําฐานราก
การเทหล่ อขึ้ นโครงสร้ าง
อาคาร การตัดเจียรกระเบื้อง
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้ าน
สุขภาพต่อชุมชนโดยรอบและ
ความสกปรกของอาคารบ้ าน
เรือน
- การขนถ่ายและเทวัสดุก่อสร้ าง
จากรถบรรทุก
- เศษดิน และฝุ่ นที่ตกหล่ น บน
ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท
และถนนที่เกี่ยวข้ อง

ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกที่มตี ่อผูพ้ กั อาศัย
ในโครงการ

มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ช่วงก่อสร้าง
1. ตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รกลที่ใช้ ในการก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ในสภาพดี อ ยู่
เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่า และควัน
2. จัดให้ มีผ้าใบก่ อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูง
อาคาร ณ ขณะก่ อ สร้ าง และต้ องตรวจสอบความมั่ นคงแข็งแรง
การฉี ก ขาดของผ้ า ใบสมํ่า เสมอ เพื่ อ ลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง
3. ต้ องดูแลความแข็งแรงของผ้ าใบ โดยเฉพาะชั้นที่สูงมากขึ้น เพื่อ
ป้ องกันการปลิวตกหล่นของผ้ าใบ
4. ฉีดพรมนํา้ ทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทํา ความสะอาดพื้นผิว เพื่อ
ลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
5. ฉี ด พรมนํา้ บริ เวณพื้ นที่ก่ อสร้ างวัน ละ 2 ครั้ ง ช่ ว งเวลา 8.00 น.
และ 12.00 น.ทุกวัน
6. การกองวัสดุท่มี ีฝุ่นต้ องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้ อมทั้ง
ด้ านบนและด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือฉีดพรมด้ วยนํา้ เพื่อที่จะให้ ผิว
เปี ยกอยู่เสมอหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
7. การผสมคอนกรี ตหรื อปู น การไสไม้ การกระทํา ใดๆที่ก่อให้ เกิด
มลพิษต้ องทําในพื้นที่ท่คี ลุมด้ วยผ้ าคลุม หรือในห้ องที่มีหลังคาและ
ผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ านหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม

-

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ความร้ อนจากเครื่ องปรั บ - พื้ นที่โครงการตั้ งอยู่ ในย่ า น 1. ปลูกไม้ ยืนต้ นตามแนวรั้ วโครงการ เพื่อเป็ นแนวกํา บังความร้ อน
อากาศ ทํา ให้ อุ ณ หภู มิ โ ดย การค้ าและพาณิชยกรรม ซึ่ง
จากเครื่องปรับอากาศ
รอบโครงการเพิ่มขึ้นเล็กน้ อย มี แ หล่ ง กํา เนิ ด ฝุ่ นละออง 2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลื อ กใช้ วั ส ดุ ท่ี เ ป็ นมิ ต รกั บ
- ไอเสียรถยนต์ของผู้พักอาศัย ส่วนใหญ่มาจากยานพาหนะ
สิ่งแวดล้ อ ม รวมทั้ง พิ จ ารณาระบบหมุ นเวี ยนของอากาศภายใน
ที่แ ล่ น เข้ า -ออกโครงการส่ ง บนท้ องถนนเป็ นหลัก
และภายนอกอาคาร เพื่ อ ให้ อาคารไม่ ร้ อนหรื อ ไม่ มี อ ากาศ
ผลต่ อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณ
หมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้ เครื่องปรับอากาศได้ ในระดับหนึ่ง
ใกล้ เคียง
2. การชะล้างพังทลาย ช่วงก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้าง
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ผลกระทบ

ของดิน

3. เสียงและ
แรงสันสะเทื
่
อน

ผลกระทบจากโครงการต่อ
สิง่ แวดล้อมภายนอก
- การก่อสร้ างชั้นใต้ ดิน ฐานราก
มีการขุดดินและถมดิน หากมี
การกองเก็บ ดิ น ไม่ ดี และไม่
ขนดินออกจากโครงการอย่าง
สมํ่า เสมออาจเกิดการชะล้ า ง
ดินจากนํา้ ฝน และพัดพาออก
สู่พ้ ืนที่ข้างเคียง รวมถึงอุดตัน
ท่อระบายนํา้ บริเวณด้ านหน้ า
โครงการ
- ดิ น ที่ ติ ด ไปกั บ ล้ อ รถบรรทุ ก
ออกสู่ถนนภายนอกโครงการ

ช่วงก่อสร้าง
- การขุดทําฐานรากอาคาร และ
การขึ้ นโครงสร้ าง การตอก
และการโยนเศษวัสดุก่อสร้ าง
ต่ อ บ้ านพั ก อาศั ย ใกล้ เคี ย ง
คาดว่ า กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
เสี ย งดั ง มากที่ สุ ด คื อ ช่ ว ง
ก่ อ สร้ างฐานราก จะได้ ยิ น
เสียงจากการก่อสร้ างในระดับ
เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาํ หนด
ไว้ ท่ี 70 dB(A)
- เสี ย งจากการตะโกน พู ด คุ ย
และใช้ วาจาไม่ เหมาะสมของ
คนงานก่อสร้ าง
- รถบรรทุกขนส่ งวั ส ดุ ก่ อสร้ า ง
และคนงานในการเร่ ง เครื่ อ ง
ติดเครื่อง และขนวัสดุข้ ึน-ลง
จากรถบรรทุก
- แรงสั่ นสะเทื อ น จากการ
ก่ อ สร้ างฐานรากด้ ว ยเสาเข็ม
เจาะก่ อ ให้ เกิ ด การแตกร้ าว
และทรุ ด ตั ว ของอาคารที่ อ ยู่
ใกล้ เคียง

ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกที่มตี ่อผูพ้ กั อาศัย
ในโครงการ
-

มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. จัดคนงานทําความสะอาดล้ อรถบรรทุกดิน และวัสดุก่อสร้ างภายใน
พื้นที่โครงการ โดยใช้ สายฉีดนํา้ แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษ
ดินออกจากล้ อรถบรรทุ กให้ ส ะอาดก่ อ นออกจากโครงการ และ
ทําความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้ างที่ตกหล่นบริเวณถนน และ
ท่อระบายนํา้
2. ใช้ เสาเข็มแบบเจาะ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อป้ องกันปั ญหาการ
เคลื่อนตัว และพังทลายของดิน
3. จัดระบบระบายนํา้ ชั่วคราวรอบพื้ นที่ก่อสร้ างเป็ นรางดินขุดกว้ าง
1.0x1.0 เมตร และบ่อดักขยะ จํานวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x2.0
เมตร ก่อนระบายเฉพาะนํา้ ใสออกนอกพื้นที่โครงการ
4. ก่ อสร้ า งรั้ ว ชั่ ว คราวสูงประมาณ 6 เมตร โดยรอบโครงการ และ
กําแพงกันดินพังทลายให้ เรียบร้ อย ก่อนจะดําเนินการขุดเปิ ดหน้ า
ดิน และจัดทําระบบคํา้ ยัน และกําแพงป้ องกันดิน โดยรอบอาคาร
เพื่อป้ องกันการพังทลายของดินในช่ วงการก่อสร้ าง โดยมีวิศวกร
โยธาควบคุมการออกแบบระบบคํา้ ยันให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
ช่วงก่อสร้าง
1. จํา กัด ระยะเวลาการทํา งานที่มี เ สีย งดั ง ให้ อ ยู่ ในช่ ว งเวลา 8.0017.00 น. และงดกิจกรรมที่ทาํ ให้ เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่ อนของ
ประชาชน
2. จัดให้ มีแนวกําแพงป้ องกันเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการ สามารถลด
ระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือ
วิ ธี ก ารอื่ น ที่ ส ามารถลดระดั บ ความดั ง ของเสีย งให้ อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานได้
3. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพที่ดี
และมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
4. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ น ในการตัดการเจียรกระเบื้องปู พ้ ืน และ
วัส ดุ ต่า งๆ ทุ ก ชั้ น พร้ อ มทั้งจั ด อุป กรณ์กันเสียง และฝุ่ นสํา หรั บ
คนงาน
5. ควบคุม การเกิดเสียงดั งโดยเปลี่ ยนอุป กรณ์ หรือเครื่ องจัก รจาก
เครื่องยนต์เป็ นเครื่องไฟฟ้ า
6. วางแผน เวลา และวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ลดเสี ย ง และแรงสั่ น
สะเทือนให้ มากที่สุด โดยจัดช่ วงเวลาให้ เหมาะสม และเลือกใช้ วิธี
การก่ อ สร้ า งที่ส ามารถลดระดั บ ความดั ง ของเสี ย ง และแรงสั่ น
สะเทือนได้ ดี

-
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ผลกระทบจากโครงการต่อ
สิง่ แวดล้อมภายนอก

ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกที่มตี ่อผูพ้ กั อาศัย
ในโครงการ

มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- เสี ย งจากรถยนต์ ข องผู้ พั ก - ผู้พักอาศัยอาจจะได้ รับเสียง 1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสู่พ้ ืนที่โครงการให้ มีความเร็วไม่ เกิน 30
อ า ศั ย ที่ แ ล่ น เ ข้ า -อ อ ก รถยนต์ บ้ างเล็ ก น้ อย จาก
กม./ชม.
ซอยสุขุมวิท 31
โครงการ
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มนํา้ เครื่อง
ปรับอากาศ เป็ นต้ น ให้ มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันเสียง
ดังจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพื่อ
ช่วยเป็ นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้
4. การจราจรและ
ขนส่ง

ช่วงก่อสร้าง
- รถบรรทุ กขนส่งวัส ดุ ก่ อสร้ า ง - ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 มี ข นาด 1
แ ล ะ คน งา น ป ระ ม า ณ 50 ช่องจราจร/ทิศทาง หากไม่มี
เที่ยว/วัน อาจก่อให้ เ กิดการ เ จ้ า ห น้ า ที่ อํา น ว ย ค ว า ม
กี ด ขวางการจราจรบนซอย สะดวกในการเข้ า -ออกจาก
โครงการ อาจทํา ให้ ส่ ง ผล
สุขมุ วิท 31
ก ร ะ ท บ ด้ า น ก า ร ติ ด ขั ด
ทางการจราจรและการเกิด
อุบตั ิเหตุได้

ช่วงก่อสร้าง
1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ไม่ให้ เกิน 30 กม./ชม.
และกํา ชั บให้ ขับรถด้ วยความระมัดระวั งโดยเฉพาะเมื่อ เข้ าสู่เ ขต
ชุมชนและจุดเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ
2. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยอํา นวยความสะดวกบริเวณทาง
เข้ า-ออกในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และคนงาน
3. ห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหลทางข้ างถนน
สุขุมวิท 31 โดยเฉพาะด้ านหน้ าโครงการ เพื่อไม่ ให้ กีดขวางการ
จราจร

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- รถยนต์ ข องผู้ พั ก อาศั ย เพิ่ ม - ถ น น ซ อ ย สุ ขุ ม วิ ท 31
มากขึ้น เท่ากับที่จอดรถยนต์ ปัจจุบันมีระดับการให้ บริการ
วั น ล ะ 59 คั น ทํา ใ ห้ ก า ร ช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ า ที่ระดับ
จราจรบนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 F นอกเวลาเร่ งด่ ว นที่ระดับ
ถ น น สุ ขุ ม วิ ท แ ล ะ ถ น น ที่ B และช่ ว งเวลาเร่ งด่ วนเย็น
ที่ ร ะ ดั บ E ผู้ พั ก อ า ศั ย
เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ้น
สามารถเลื อ กรู ป แบบ และ
เส้ นทางการเดินทางได้ หลาก
หลาย

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1. จัดระบบการจราจรให้ มคี วามปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ ายสัญญาณ
จราจรและจัดเจ้ าหน้ าที่ดูแลความสะดวกโดยเฉพาะทางเข้ า-ออก
โครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ผ้ ูพักอาศัยใช้ บริการขนส่งสาธารณะ
3. จั ดเจ้ า หน้ า ที่รักษาความปลอดภัย และแสงสว่ างในบริ เวณพื้ นที่
ก่ อสร้ า งโดยเฉพาะในเวลากลางคื น อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ อํา นวย
ความสะดวกด้ านการจราจรตลอดเวลาที่ทาํ การก่อสร้ าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณทางเข้ า-ออกในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และคนงาน

5. ค ว า ม รู ้ สึ ก ไ ม่ ช่วงก่อสร้าง
ปลอดภัย จากคน - คนงานก่อสร้ างประมาณ 200
งานก่ อ สร้า ง และ คน อาจส่ ง ผลกระทบ ต่ อ
อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการ ชุ มชนข้ างเคียง อันเนื่องจาก
ก่อสร้าง
การรบกวนของคนงาน เช่ น
การส่งเสียงดัง และใช้ วาจาที่
ไม่ เ หมาะสม การสอดส่ อ ง
สายตารบกวนชีวิตการเป็ นอยู่
การประพฤติตนอันขัดต่ อศีล
ธรรมอันดี
- เสี่ยงต่ อการเกิดอุบัติเหตุจาก
การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง
- ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการ
ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน

ช่วงก่อสร้าง
1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข อง
คนงานอย่ างเข้ มงวด พร้ อมกับให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทํา ประวัติ
ของคนงานก่ อ สร้ างทุ ก คนและต้ องใช้ แรงงานที่ ถู ก ต้ องตาม
กฎหมายเท่านั้น
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ า ที่รัก ษาความปลอดภัยดู แ ลความเรี ยบร้ อยอย่ าง
สมํ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงาน
ให้ อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทํางานเท่านั้น
3. ไม่มีบ้านพักคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ
4. การก่ อ สร้ า งในทุ ก ขั้ น ตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกรที่เ กี่ย วข้ อ งที่ มี ค วาม
ชํานาญและมีประสบการณ์สูงควบคุมดูแลการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
ตลอดเวลา
5. จั ด ให้ มี ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (Mesh sheet) ในการคลุ ม อาคารเท่ า กั บ
ความสู ง อาคารที่ ก่ อ สร้ าง เพื่ อ ป้ องกั น เศษวั ส ดุ ต กหล่ น ออกสู่

-
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ผลกระทบ

6. การป้องกัน
อัคคีภยั

7.การระบายนํ้า

ผลกระทบจากโครงการต่อ
สิง่ แวดล้อมภายนอก

ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกที่มตี ่อผูพ้ กั อาศัย
ในโครงการ

มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น
- เกิดความกังวลต่ออุบัติเหตุท่ี
จะเกิดขึ้นจากการขนส่ ง และ
การก่อสร้ าง

ภายนอกอาคารโครงการ
6. ใช้ ผ้ า ใบคลุ ม ดิ น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งขณะขนส่ ง เพื่ อ ป้ องกั น การ
ตกหล่ น และกรณีท่ีค วามยาวของวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งมากกว่ า กระบะ
บรรทุกจะต้ องติดตั้งสัญญาณให้ รถยนต์ท่ตี ามหลังมองให้ ชัดเจน
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก

ช่วงก่อสร้าง
- เกิ ด จากความขั ด ข้ องของ
ระบบไฟฟ้ า เนื่องจากการติด
ตั้ ง อุป กรณ์เ กี่ย วกับ ไฟฟ้ าใน
ช่ ว ง ก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์แบบชั่วคราว ดังนั้น
จึ ง มั ก ทํา การกั น อย่ า งง่ า ยๆ
ไม่ ถูกหลั ก วิ ศวกรรม จึ งอาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด ข้ อ งและ
กระแสไฟฟ้ าลั ด วงจรได้ ง่ า ย
ซึ่งเป็ นผลทําให้ เกิดเหตุเพลิง
ไหม้
- การสูบบุหรี่หรือใช้ วัตถุ ไวไฟ
อย่างไม่ระมัดระวัง

ช่วงก่อสร้าง
1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าในช่วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลัก
วิศวกรรม
2. ห้ ามมิให้ คนงานสูบบุหรี่หรือใช้ วัตถุไวไฟในพื้นที่ก่อสร้ างหรือจัดให้
มีพ้ ืนที่สบู บุหรี่สาํ หรับคนงาน
3. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงานตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยว
กับไฟฟ้ าให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงานตรวจสอบความเรียบร้ อยใน
การก่อสร้ าง ว่าไม่มีส่งิ ใดเป็ นสาเหตุก่อให้ เกิดเพลิงไหม้
5. จัดให้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจ
เกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่าย โดยเฉพาะในช่ วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสาร
ไวไฟ โดยอย่างน้ อยจะต้ องมีถงั ดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น

-

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- อาจจะเกิดอัคคีภัยจากความ - มีสถานีดับเพลิงคลองเตยอยู่
ขัดข้ องของระบบไฟฟ้ า หรื อ ใกล้ เคียงโครงการ พร้ อมเข้ า
ระงับเหตุได้ โดยเร็ว
กระแสไฟฟ้ าลัดวงจร
- อาจจะเกิดอัคคีภัยจากการใช้ - บ ริ เ ว ณ โ ด ย ร อ บ อ า ค า ร
งานอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และการ โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ มี ก า ร ใ ช้
ปรุงอาหารจากผู้ พักอาศัยใน ประโยชน์ท่ดี ินที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย
ห้ องพัก
- เส้ นทางการเข้ าถึงของรถดับ
เพลิ ง เป็ นไปได้ โ ดยสะดวก
สามารถมาตามถนนสุขุมวิท
เพื่อระงับเหตุได้

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภัยให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต หากพบว่ามีการชํารุดหรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
2. จั ด ให้ มี แ ผนการป้ องกัน และดั บ เพลิ ง ของอาคารโครงการ โดย
เจ้ า ของโครงการ ต้ อ งปรั บ ปรุง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งการ
บริหารงาน และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่ไี ด้ จากการ
ฝึ กซ้ อ ม การอพยพหนี ไ ฟ และการดับ เพลิ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนการ
ป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ
3. ติดตั้งแบบแปลน แผนผังตํา แหน่ งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่ างๆ
พร้ อมกับติดป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิด บริเวณที่อปุ กรณ์
ติดตั้งอยู่และบริเวณโถงลิฟต์ของแต่ละชั้นของอาคาร
4. จัดให้ มีการอบรมและการซ้ อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของ
อาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้ เคียงเป็ น
ประจําทุกปี

ช่วงก่อสร้าง
- การระบายนํา้ ซึ่งนํา้ ที่ไหลนอง
อาจพั ดพาตะกอนดิ น ออกสู่
ภายนอกโครงการ ถ้ าไม่ มี
มาตรการป้ องกันที่ดีพ ออาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การอุ ด ตั น
นํา้ ท่วมขั ง และความสกปรก
ของพื้นที่โดยรอบได้

ช่วงก่อสร้าง
1. จั ด ให้ มี ร ะบบระบายนํา้ รอบพื้ นที่ก่ อ สร้ า งขนาด 1.0x1.0 เมตร
และบ่ อ ดั ก ตะกอนดิ น เพื่ อดั ก ตะกอนจํา นวน 2 บ่ อ ขนาด
1.0x1.0x2.0 เมตร ก่ อ นจะระบายเฉพาะนํา้ ใสออกนอกพื้ นที่
โครงการ ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
2. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดิน และ
เศษวัสดุก่อสร้ างอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของนํา้ ในท่อระบายนํา้
บนซอยสุขุมวิท 31

-
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บทที่ 1

ผลกระทบ

ผลกระทบจากโครงการต่อ
สิง่ แวดล้อมภายนอก

ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกที่มตี ่อผูพ้ กั อาศัย
ในโครงการ

มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. จัดให้ มีห้องนํา้ คนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้ างพร้ อมระบบ
บําบัดนํา้ เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และถังเติมอากาศ จํานวน
1 ชุ ด จากนั้ น จะระบายลงสู่ ท่ อ ระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ า
โครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- สภาพพื้ นผิ ว ปกคลุ ม ดิ น ถู ก
เปลี่ ยนจากพื้ นที่ ร าบเป็ น
อาคารชุดสูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้น
ใต้ ดิ น จํา นว น 1 อ า ค า ร
พร้ อมพื้ นที่ ส วนและถนน
ทําให้ อัตราการระบายนํา้ เพิ่ม
ขึ้น ซึ่งถ้ าไม่มีการควบคุมหรือ
จัดการที่ดีจะก่อให้ เกิดปั ญหา
นํา้ ท่วมภายในโครงการ และ
บริเวณใกล้ เคียงได้
8. การใช้ประโยชน์
ที่ดิน/ทัศนียภาพ

ช่วงก่อสร้าง
- การก่ อสร้ า งโครงการในช่ ว ง
ระยะเริ่ มต้ นอาจมีกิจกรรมที่
เกิ ด มุ ม มองที่ ไ ม่ เ หมาะสม
หรือเป็ นทัศนียภาพที่ไม่ ดีต่อ
ผู้พบเห็น

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1. จัดให้ มีรางระบายนํา้ คอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โครงการ ความ
ลาดเอียงของรางระบายนํา้ 1: 200
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบระดับนํา้ ในบ่อพักนํา้ และรางระบายนํา้
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพถ้ า
พื้นที่ใดมีนาํ้ ท่วมขังให้ แก้ ไขทันที
3. ล้ างทําความสะอาดรางระบายนํา้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/
ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)
4. ถ้ า รางระบายนํา้ อุ ด ตั น ให้ ฉี ด ล้ างทํา ความสะอาด และขุ ด ลอก
ตะกอนออกทันที

-

ช่วงก่อสร้าง
1. ดู แ ลการก่ อ สร้ า งโครงการให้ เป็ นไปตามแบบภูมิ ส ถาปั ต ย์ ท่ีไ ด้
ออกแบบไว้
2. ดูแลบริเวณหน้ างานให้ มีความสะอาด และเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ปราศจากขยะและกองเศษวัสดุก่อสร้ างที่ไม่ใช้ งานแล้ ว

-

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- อาคารชุด FYNN Sukhumvit - การใช้ ประโยชน์ ท่ี ดิ น โดย 1. จั ด ให้ มี พ้ ื นที่ สีเ ขี ย วบริ เ วณชั้ น พื้ นดิ น และชั้ น หลั ง คา เพื่ อ เพิ่ ม
31 สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน รอบมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น
ทัศนียภาพที่ร่มรื่นให้ กับอาคาร โดยปลูกตามแนวรั้วของโครงการ
จํา นวน 1 อาคาร อาจบดบั ง อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ร้ า นค้ า
และพื้นที่ว่างของโครงการ
มุ ม มองและทัศ นี ย ภาพของ บ้ า นพั ก อาศั ย สถานศึ ก ษา 2. จัดให้ มีกระจกที่มีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48
พื้ นที่ก่อสร้ าง และพื้ นที่ว่ า ง
อาคารข้ างเคียง
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
รอการใช้ ประโยชน์
พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่ า วว่ า “วั ส ดุ ท่ีเ ป็ นผิ ว ของผนั ง ภายนอก
อาคาร จะต้ องมีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
3. ดูแลสวนของโครงการให้ เป็ นไปตามที่ได้ ออกแบบไว้ อยู่เสมอ และ
ทําการตัดแต่งต้ นไม้ ในโครงการเป็ นประจํา

ผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการ ทางโครงการได้ จัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบ ซึ่งมีราย
ละเอียดแสดงในบทที่ 4 ,5 และ 6 ของรายงานฉบับหลัก
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรองรับความต้ องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตวัฒนา และ
พื้นที่ใกล้ เคียงของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุด และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ที่ดิน
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกด้ านที่พักอาศัยที่มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันและ
สะดวกในการเดินทางด้ วยรถไฟฟ้ า

1.3 เหตุผลความจํ าเป็ นในการดําเนินโครงการ
เนื่องจากโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 จัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย ห้ องชุดพัก
อาศัยทั้งสิ้นจํา นวน 63 ห้ อง มีพ้ ืนที่ใช้ สอยรวมทั้งสิ้น 8,242.82 ตารางเมตร ซึ่งเข้ าข่ายต้ องจัดทํา รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่องกําหนดประเภท
และขนาดของโครงการ หรือกิจการที่ต้องมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประเภทโครงการอาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร ที่มจี าํ นวนห้ องพักตั้งแต่ 80 ห้ องขึ้นไป หรือมีพ้ ืนที่ใช้ สอยตั้งแต่
4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้ องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในขั้นตอนขออนุ ญาตก่อสร้ าง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม
129 ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ดังนั้น บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ผู้ขออนุ ญาตและดําเนินโครงการจึงได้ มอบหมายให้
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด จัดทํารายงานฯ เพื่อเสนอต่อสํานักงานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาในขั้นการขออนุญาตก่อสร้ างอาคารโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของรายงาน
1.
2.
3.
4.

ศึกษารายละเอียดของโครงการ
ศึกษาสภาพแวดล้ อมปัจจุบนั บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้ เคียง
ประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งในช่วงการก่อสร้ างและช่วงเปิ ดดําเนินการ
กําหนดมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการดํา เนินโครงการ
ทั้งช่วงการก่อสร้ าง และช่วงเปิ ดดําเนินการ
5. กํา หนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและประเมินผล
ประสิทธิภาพของมาตรการที่ได้ ใช้ ในการป้ องกัน และลดผลกระทบของการดําเนินการของโครงการ

1.5 ระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการมีกาํ หนดการวางแผนงานการก่อสร้ างโครงการเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 เดือน (ตารางที่
1.5-1)
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5. งานระบบ

ทีม่ า : บริษทั แบล็คฟิ นนน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด

2

8

4. งานสถาปัตย์

7.งานส่งมอบ

4.5

3. งานโครงสร้ าง

4

6

2. งานฐานราก/โครงสร้ างชั้นใต้ ดนิ

6. งานตกแต่ง

3

(เดือน)

ระยะเวลา

1. งานเข็ม

รายการ
1

2

3

4

5

6

7

ตารางที่ 1.5-1 ระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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9
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เดือนที่

บทที่ 1

1.6 ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาและจั ด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการอาคารชุ ด FYNN
Sukhumvit 31 ได้ กาํ หนดให้ การศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม 4 ด้ าน ได้ แก่ ทรัพยากรด้ านกายภาพ
ทรัพยากรด้ านชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุ ษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยได้ กาํ หนดขอบเขตการ
ศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 พื้นที่โครงการรวม 0-3-21.0 ไร่ หรือ 1,284.0 ตารางเมตร
ระดับที่ 2 พื้นที่บริเวณใกล้ เคียงที่คาดว่ าจะได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการในรัศมี 1
กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ

1.7 วิธีการศึกษา และรวบรวมข้อมู ล
ในการศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จะแยกหัวข้ อการศึกษาออกเป็ น 6
บท ทั้งนี้แนวทางที่ใช้ ประกอบการจั ดทํา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จะอ้ างอิงจากสํา นักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม โดยแต่ละบทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) บทนํา
1.1) ที่มา และทางเลือกในการดําเนินโครงการ
1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3) เหตุผลความจําเป็ นในการดําเนินโครงการ
1.4) วัตถุประสงค์ของรายงาน
1.5) ระยะเวลาการก่อสร้ าง
1.6) ขอบเขตการศึกษา
1.7) วิธกี ารศึกษา และการรวบรวมข้ อมูล
1.8) การวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
1.9) คณะผู้จัดทํารายงาน

2) รายละเอียดของโครงการ
2.1) รายละเอียด ประเภท และขนาดของโครงการ รวมทั้งพื้นที่โครงการพร้ อมกิจกรรมประกอบ
พร้ อมแสดงเอกสารสิทธิ์ทุกแปลง การจัดระบบสาธารณูปโภค และบริการ เพื่อรองรับการอยู่อาศัย
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2.2) สถานที่ต้งั ของโครงการ
2.2.1)ที่ต้ังโครงการ การเข้ าถึงพื้นที่โครงการจากถนนสายหลักที่ปรากฎในแผนที่ของทาง
ราชการ ขนาดพื้นที่โครงการ การใช้ ท่ีดินข้ างเคียงโดยรอบ ภาพถ่ายสภาพปั จจุ บัน
พื้นที่โครงการ และบริเวณที่อาจได้ รับผลกระทบ
2.2.2)แผนผังแสดงโครงการ แสดงทิศ ขอบเขตกรรมสิทธิ์ท่ีดินของโครงการ การใช้ ท่ีดิน
ภายในโครงการ และบริเวณข้ างเคียง ตําแหน่ งที่ต้ังของกิจกรรมทั้งหมด พร้ อมทั้ง
แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค
2.3) รูปแบบอาคาร และสิ่งก่อสร้ าง จะแสดงลั กษณะ รูปแบบ ความสูง จํา นวน และขนาดของ
อาคาร โดยระบุพ้ ื นที่สีเขียว และพื้นที่ว่าง ร้ อยละของพื้นที่ท่ีมีอาคารปกคลุ มดิน (OSR) อัตราส่วนพื้ นที่ของ
อาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (FAR) รวมทั้งขนาดพื้นที่แต่ละกิจกรรม และพื้นที่ใช้ สอย ตลอดจนระยะถอยร่น
ระยะห่ างของอาคารจากแนวของพื้ นที่โครงการ โดยทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
และกฎกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.4) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบความปลอดภัย และการป้ องกันอัคคีภัย จะต้ อง
สอดคล้ องกั บ กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ องและสอดคล้ องกั บ ข้ อกํา หนดของสํา นั ก งานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

3) สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในปั จจุบนั
3.1) สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในปั จจุบนั ซึ่งมีประเด็นที่สาํ คัญต่อการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ้นได้ ใน 4 หัวข้ อ ดังต่อไปนี้
3.1.1) ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ภูมิสัณฐาน ได้ แ ก่ ลั กษณะภูมิประเทศ ระดั บความสูง ความลาดชั นของพื้ นที่
รูปแบบการระบายนํา้
ดิ น จํา แนกประเภทของดิ น คุ ณ สมบั ติ สมรรถนะ ศั ก ยภาพ และความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดิน เป็ นต้ น
อากาศ ได้ แก่ ข้ อมูลสภาพภูมิอากาศ ความเร็วลม และทิศทาง กระแสลม ปริมาณ
นํา้ ฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา เป็ นต้ น
ทรัพยากรนํ้า จะต้ องเสนอข้ อมูลสภาพอุทกวิทยานํา้ ผิวดิน และนํา้ ใต้ ดิน โดยให้
ครอบคลุมพื้นที่ท่คี าดว่าจะได้ รับผลกระทบจากโครงการ
3.1.2) ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ จะกล่าวถึงระบบนิเวศที่สาํ คัญๆ ในบริเวณโดย
รอบพื้นที่โครงการ เช่น
ระบบนิเวศบนบก จะกล่าวถึงความสมบูรณ์ และความหนาแน่นของชนิด พืชพรรณ
และสัตว์ ที่สาํ คัญทางด้ านเศรษฐกิจ พร้ อมถ่ายภาพประกอบ
ระบบนิ เวศในนํ้า จะกล่ าวถึงระบบนิเวศน์ของแหล่ งนํา้ บริ เวณโครงการ และ
ใกล้ เคียง
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3.1.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
การใช้น้าํ จะเสนอรายละเอีย ดแหล่ ง นํา้ ใช้ ชนิ ด ปริ ม าณการใช้ นาํ้ ของชุ ม ชน
ใกล้ เคียง
การจั ด การนํ้า เสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล เสนอรายละเอี ย ดการให้ บริ ก ารบํา บั ด
นํา้ เสีย รวมทั้งความสามารถในการรองรับปริมาณนํา้ เสียของระบบบําบัดนํา้ เสียรวม
ของชุมชน ตลอดจนผังแสดงแนวเส้ นท่อรับนํา้ เสีย และพื้นที่ในเขตบริการบําบัดนํา้
เสียรวม รวมทั้งสภาพปัญหา
การระบายนํ้า และการป้องกันนํ้าท่วม เสนอรายละเอียดระบบระบายนํา้ โดยจะ
แสดงทิศทาง และเส้ นทางระบายนํา้ โดยทั่วไปของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ
ตลอดจนการป้ องกันนํา้ ท่วมของพื้นที่
การจัดการมูลฝอย เสนอรายละเอียดการให้ บริ การเก็บขนมูลฝอย แหล่ งกํา จัด
มูลฝอย และการดําเนินการเก็บรวบรวมของสํานักงานเขตวัฒนา
ไฟฟ้ า จะเสนอรายละเอียดแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า ปริมาณการใช้ พลังงานของกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้ เคียง
การคมนาคมขนส่ง เสนอรายละเอียดสภาพการจราจรของพื้นที่ใกล้ เคียง รวมทั้ง
ขนาดสภาพผิ ว จราจร จํา นวนช่ อ งการเดิ น รถ และปริ ม าณจราจรในเส้ น ทาง
คมนาคมที่ต่ อ เนื่ อ งกั บ โครงการ พร้ อ มทั้ง แสดงเส้ น ทางคมนาคม เพื่ อ นํา ไป
ประเมินระดับความหนาแน่น และด้ านความปลอดภัยของการจราจร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษาสภาพการใช้ ท่ีดินปั จจุ บันของพื้นที่บริเวณใกล้ เคียง
โครงการ และแผนการใช้ ท่ีดินตามข้ อกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 โดยแสดงแผนที่ประกอบ
3.1.4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิ จ-สังคม สํา รวจ และศึกษาข้ อมู ลพื้ นฐานของชุ มชน ได้ แก่ ข้ อมูลด้ าน
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุ มชน รวมทั้งการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติ
เกี่ยวกับโครงการ
สุนทรียภาพ เสนอรายละเอียดข้ อมูลแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่
สํา คั ญ เช่ น โบราณวั ต ถุ โบราณสถาน ในบริ เ วณขอบเขตพื้ นที่โ ครงการ และ
ใกล้ เคียง รวมทั้งทัศนียภาพของบริเวณพื้นที่ต้ังโครงการ
สาธารณสุข และการบริการสาธารณะ ศึกษา และพิจารณาสภาพความเพียงพอ
ของสถานพยาบาล หรือบริการสาธารณสุข รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ และการให้ บริการสาธารณะ ได้ แก่ สถานีดับเพลิง สถานีตาํ รวจ ฯลฯ
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4) การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมแยกประเมินระหว่างผลกระทบจากการก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนิน
การ โดยพิจารณาตามข้ อ 2 และข้ อ 3 ซึ่งแยกการประเมินผลกระทบออกเป็ น 4 หัวข้ อ คือ
4.1) ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ภูมปิ ระเทศ จะทําการประเมินผลกระทบที่ก่อให้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
เดิม และสภาพแวดล้ อม เช่น ความลาดชัน ลักษณะ และพื้นที่เดิม เป็ นต้ น
อากาศ พิจารณาแหล่งกําเนิดมลพิษ ได้ แก่ ฝุ่ นละออง เขม่า และควัน เป็ นต้ น โดยประเมิน
ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพอากาศ บริ เวณพื้ นที่โ ครงการและโดยรอบ โดย
ประเมินเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการ และเมื่อโครงการเกิดขึ้นแล้ ว กับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เสียง และการสัน่ สะเทือน พิจารณาแหล่ งกํา เนิดและระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ
และประเมินผลกระทบต่อสุขอนามัยของคน และสัตว์ ทั้งจากภายนอกต่อโครงการ และจาก
โครงการต่อภายนอก โดยเปรียบเทียบมาตรฐานที่กาํ หนด
นํ้าผิวดิน ทําการประเมินผลกระทบจากการใช้ นาํ้ กรณีโครงการใช้ นาํ้ จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติ
โดยตรง และผลกระทบต่อแหล่ งรองรับนํา้ ที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํา้
นํ้า ใต้ดิน ทํา การประเมินผลกระทบต่อปริมาณ และคุณภาพนํา้ ใต้ ดิน รวมทั้งการทรุดตัว
ของพื้นดินอันเกิดจากการใช้ นาํ้ รวมทั้งผลกระทบต่ อการใช้ นาํ้ ของชุ มชนบริเวณใกล้ เคียง
เป็ นต้ น
ดิน พิจารณาลักษณะดิน การทรุดตัวของดิน และการชะล้ างพังทลาย ตลอดจนประเมินผล
กระทบต่อพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้ เคียง อันเกิดจากการก่อสร้ างโครงการ
4.2) ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ
ระบบนิเวศในนํ้า พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และสํารวจภาคสนาม และประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศต่างๆ
ระบบนิเวศบนบก พิจารณาข้ อมูลจากการสํารวจ และประเมินผลกระทบทั้งทางตรง และ
ทางอ้ อม เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการ
4.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์
การใช้น้าํ ประเมินผลกระทบต่อระบบนํา้ ใช้ และปริมาณนํา้ ใช้ ของชุมชนบริเวณใกล้ เคียง
การบําบัดนํ้าเสีย ประเมินผลกระทบจากการบําบัดนํา้ เสีย และการนํานํา้ กลับมาใช้ ใหม่ของ
โครงการ
การระบายนํ้า และป้องกันนํ้าท่วม ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะ
การปรับถมพื้นที่ การระบายนํา้ ฝน และนํา้ ทิ้งออกนอกโครงการ ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
การระบายนํา้ เดิมของพื้นที่ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการระบายนํา้ เดิมก่อนมีโครงการ
และภายหลังมีโครงการ
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การจัดการมูลฝอย และกากของเสีย ประเมินความสามารถของฝ่ ายรับความผิดชอบการ
เก็บขนขยะของสํานักงานเขตวัฒนา ที่ให้ บริการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยของโครงการ โดย
พิจารณาผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และวิธกี ารกําจัด
ไฟฟ้ า ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ ไฟฟ้ าของโครงการ รวมทั้งประเมินศักยภาพ
ของแหล่งผลิต ระบบจ่ายไฟฟ้ าในพื้นที่
การคมนาคมขนส่ง/การจราจร
- ประเมินปริมาณรถยนต์ หรือปริมาณการจราจรที่เกิดจากโครงการ
- เสนอรายละเอียดจํานวน และตํา แหน่งที่จอดรถ และถนนภายในโครงการ ทางเข้ าออกโครงการ รวมทั้งผังแสดงทิศทางหรือระบบจราจรและความสัมพันธ์ของระบบ
จราจรภายในและภายนอกโครงการ และขนาดของที่จ อดรถต้ อ งเป็ นไปตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
- ประเมินผลกระทบต่ อระบบการจราจรภายในโครงการ และบริ เ วณทางเข้ า-ออก
โครงการ รวมทั้ ง ความเพี ย งพอของที่ จ อดรถยนต์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2544
อัคคีภยั ประเมินความพร้ อม ขีดความสามารถการให้ บริการดับเพลิงของหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบพื้นที่โครงการ และทั้งนี้ทางโครงการจะได้
- เสนอรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภัย เช่น ชนิด หรือประเภทอุปกรณ์ท่ีใช้ ชนิด และ
สารเคมีของถังดับเพลิง จํา นวนและตํา แหน่ งที่ต้ังของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้ง
สัญญาณเตือนภัย และทางหนีไฟ และการสํารองนํา้ สําหรับใช้ ดับเพลิง โดยให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เนื่องจากโครงการ
เป็ นอาคารขนาดใหญ่
- จั ด ทํา แผนฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิด อัค คี ภั ย และแผนตรวจสอบและเตรี ย มความพร้ อ มของ
อุปกรณ์และบุคลากร
การใช้ทีด่ ิน ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาที่ดินของโครงการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ ท่ดี ิน หรือความสอดคล้ องกับสภาพการใช้ ท่ดี ินของพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งข้ อกําหนด/
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
สังคม และเศรษฐกิจ ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่อรูปแบบทางสังคม และเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ และแนวโน้ มความเปลี่ยนแปลง
ของประชาชน รวมทั้งผลกระทบต่อการเพิ่มจํานวนประชากรในชุมชน อาชีพ พฤติกรรมทาง
สังคม เป็ นต้ น
สุนทรียภาพ แหล่ งธรรมชาติ แหล่ งอนุ รักษ์ โบราณสถาน แหล่ งสํา คัญ และมีคุณค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พร้ อมทั้งประเมินผลกระทบจากรูปแบบภูมิสถาปั ตย์ ขนาด
และความสูง รวมทั้งระยะถอยร่ น ของสิ่งก่ อ สร้ า งของโครงการ ที่มีผลกระทบต่ อ สภาพ
แวดล้ อม และคุณค่าของแหล่งดังกล่าว
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อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พิจารณาผลกระทบต่อการให้ บริการระบบสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะอันตรายและความปลอดภัยในเขตพื้นที่โครงการ และผลกระทบอันอาจจะเกิด
จากธรณีพิบตั ิภัย

5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
มาตรการลดผลกระทบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จะนําเสนอเป็ น 2 ช่วง คือ
5.2) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมช่วงการก่อสร้ างโครงการ
5.3) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมช่วงเปิ ดดําเนินการโครงการ

6) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จัดให้ มีแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จากการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อนํามาประเมินผลความสํา เร็จของการปฏิบัติการ และนํามาปรับปรุงมาตรการให้
เหมาะสมต่อไป

1.8 การวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
นําผลการศึกษาทางด้ านทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมปั จจุ บัน มาศึกษาเปรียบเทียบกับรายละเอียดการดําเนิน
โครงการ แล้ วประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทั้งทิศทาง และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ พร้ อมทั้งกําหนดมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับลักษณะของผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
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1.9 คณะผูจ้ ดั ทํารายงาน
1) วางแผน ตรวจสอบ และให้ คาํ ปรึกษาในการศึกษาและจั ดทํา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
-

นายสุวิทย์

วรรณประดิษฐ

2) รายละเอียดโครงการ
-

นายสุวิทย์

วรรณประดิษฐ

-

นายชาญชัย

โลภาส

3) ทรัพยากรกายภาพ
-

นางสาวจุฑามาศ

ดวงจันทร์

-

นางสาวเสาวลักษณ์

สิริเจริญธนพันธุ์

4) ทรัพยากรชีวภาพ
-

นางสาวสุกญ
ั ญา

พลับขจร

-

นางสาวจุฑามาศ

ดวงจันทร์

5) คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์
-

นายชาญชัย

โลภาส

-

นางสาวสุกญ
ั ญา

พลับขจร

-

นางสาวพิมพ์พรรณ

เลิศมงคลนันท์

6) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
-

นายปัตติ

คงชุ่ม

-

นางสาวประภาพร

อุตตโมบล

-

นายณัฐภัทร

พงษ์ธรรม
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รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 ทีต่ ้ งั และการคมนาคมเข้าสู่โครงการ
2.1.1 ทีต่ ้ งั โครงการ
โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ประกอบด้ ว ยอาคาร คสล. สูง 8 ชั้ น กับ 2 ชั้ น ใต้ ดิ น
จํา นวน 1 อาคาร มีห้ องชุ ดรวมทั้งสิ้น 63 ห้ อง ตั้งอยู่ ท่ี ซอยสุขุม วิท 31 ถนนสุขุม วิท แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร (ภาพที่ 2.1-1) ดํา เนิ น การโดย บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ น ท์ จํา กัด
บนโฉนดที่ดิน จํา นวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4474 เลขที่ดิน 2555 มีขนาดพื้นที่รวม 0-3-21.0 ไร่ หรือ
1,284.0 ตารางเมตร (ภาพที่ 2.1-2 และเอกสารแสดงในภาคผนวกที่ 1)
สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ต้ังโครงการเป็ นพื้นที่ราบ ระดับพื้นโครงการเท่ากับถนนซอยสุขุมวิท 31
ด้ านหน้ าโครงการ ปัจจุบันได้ ทาํ การรื้อถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการแล้ วเสร็จ (ภาพที่ 2.1-3) ทั้งนี้พ้ ืนที่โดย
รอบโครงการส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุดพักอาศัย ร้ านค้ า บ้ านพักอาศัย สถานศึกษา พื้นที่ก่อสร้ าง
และพื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์ และมีอาณาเขตติดกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ (ภาพที่ 2.1-4)
ทิศเหนือ
ติดกับ
อาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit
31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอย
สุขุมวิท 31 และอาคารอยู่อาศัยรวมให้ เช่า RAYA Sukhumvit สูง 8
ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
ทิศใต้
ติดกับ
ทางเข้ าออกที่ดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2
ชั้น จํานวน 2 หลัง)
ทิศตะวันออก ติดกับ
ถนนซอยสุขุมวิท 31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํานวน 1 ช่องจราจร/
ทิศทาง และลํา รางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพื้นที่
ว่างรอการใช้ ประโยชน์
ทิศตะวันตก ติดกับ
อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10)
สู ง 16 ชั้ น ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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2.1.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นทีโ่ ครงการ
การคมนาคมเข้ าสู่พ้ ืนที่โครงการสามารถเดินทางได้ 3 วิธี ได้ แก่ การเดินทางด้ วยระบบคมนาคมทาง
รถยนต์, รถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ า MRT มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 2.1-1)

1) การเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถใช้ เส้ นทางได้ หลายเส้ นทาง ดังนี้
1.1 เดินทางมาจากถนนสุขุมวิท จากแยกอโศกมนตรี ในทิศมุ่งหน้ าสู่บางนา ตรงมาประมาณ 600
เมตร แล้ วเลี้ยวซ้ ายเข้ าซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ าย ตรงไปตามทาง
ประมาณ 500 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ ายมือ
1.2 เดินทางด้ วยถนนเพชรบุรี จากถนนเพชรบุรี มุ่งหน้ าทางตะวันตก ให้ เลี้ยวซ้ ายเข้ าซอยเพชรบุรี
38/1 (แยกพร้ อมพงษ์) หรือซอยสุขมุ วิท 39 ตรงเข้ ามาประมาณ 550 เมตร เจอสามแยกแรก
ให้ เลี้ยวซ้ าย ตรงมาตามทาง เจอสามแยกที่ 2 ให้ เลี้ยวขวาเข้ าสู่ซอยสุขุมวิท 39 วิ่งมาตามทาง
ประมาณ 650 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้ าซอยพร้ อมจิตร ตรงไปประมาณ 550 เมตร ให้ เลี้ยว
ขวาเข้ าสู่ซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 500 เมตร โครงการอยู่ทางซ้ ายมือ

2) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ า BTS
โครงการอยู่ใกล้ กับรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก และสถานีพร้ อมพงษ์ มีระยะห่ างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 800 เมตร ซึ่งผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถลงจากรถไฟฟ้ าได้ ท้งั 2 สถานี รายละเอียด ดังนี้
- จาก BTS สถานีอโศก เมื่อลงจากรถไฟฟ้ า BTS ทางออกที่ 3 บริเวณรถไฟฟ้ ามหานคร สถานี
สุขุมวิท (อาคารเชื่อมพร้ อมบันไดเลื่อน) ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถเดินเท้ า หรือใช้
บริการรถจักรยานยนต์รับจ้ างเพื่อมายังพื้นที่โครงการได้ โดยสะดวก ระยะทางเดินเท้ าจากทาง
เข้ า-ออกโครงการ ถึงทางเข้าออกที่ 3 ประมาณ 1.3 กิโลเมตร
- จาก BTS สถานีพร้ อมพงษ์ เมื่อลงจากรถไฟฟ้ า BTS ทางออกที่ 5 บริเวณซอยสุขมุ วิท 35 ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการสามารถเดินเท้ า หรือซึ่งผู้พักอาศัยสามารถใช้ บริการรถยนต์รับจ้ าง (Taxi)
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ างที่สามารถให้ บริการแก่ผ้ ูพักอาศัยในการที่จะต่อไปใช้ บริการรถไฟฟ้ าได้
สะดวก และรวดเร็ว ยิ่ ง ขึ้ น ระยะทางเดินเท้ า จากทางเข้ า -ออกโครงการ ถึงทางเข้ าออกที่ 3
ประมาณ 1.45 กิโลเมตร

3) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ า MRT
โครงการตั้งอยู่ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้ า MRT สถานีสุขุมวิท มีระยะห่ างจากพื้นที่โครงการประมาณ
1.70 กิโลเมตร เมื่อขึ้นจากรถไฟฟ้ า MRT ทางออกที่ 2 บริเวณอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21, ซอยคาวบอย, ซอย
สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ผู้พักอาศัยภายในโครงการสามารถเดินเท้ า หรือใช้ บริการรถจักรยานยนต์รับจ้ างได้
โดยสะดวก
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2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 จัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้ วยอาคาร คสล. สูง 8 ชั้น
กับ 2 ชั้นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร มีห้องชุ ดพักอาศัยขนาดพื้ นที่มากกว่ า 35 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 63 ห้ อง
พื้นที่สวน สระว่ายนํา้ และที่จอดรถยนต์ จํานวน 59 คัน (ภาพที่ 2.2-1)

2.2.1 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร
กิจกรรมการใช้ สอยประโยชน์ของโครงการ เน้ นการพักอาศัย และการพักผ่อนเป็นหลัก จํานวนห้ องชุด
พักอาศัยทั้งสิ้น 63 ห้ อง และที่จอดรถยนต์ 59 คัน ขนาดพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งโครงการเท่ากับ 8,242.82 ตาราง
เมตร มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2.2-1 ภาพที่ 2.2-2 และแบบแปลนในภาคผนวกที่ 6 ประกอบ)
ตารางที่ 2.2-1 ขนาดพื้นที่ใช้ สอย และกิจกรรมการใช้ สอยประโยชน์โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
ชั้นที่

กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์อาคาร

ขนาดพื้ นทีใ่ ช้สอย
(ตร.ม.)

ชั้นใต้ดนิ 2
(ระดับ -6.65 ม.)

ทางวิ่ง และที่จอดรถยนต์ จํานวน 38 คัน (แบบปกติ จํานวน 15 คัน และแบบอัตโนมัติ
จํา นวน 27 คัน ) ห้ องปั๊ ม ห้ องเครื่ องไฟฟ้ า ห้ อ งเครื่ อ งอัด อากาศ โถงลิ ฟ ต์แ ละลิ ฟ ต์
โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

1,071.47

ชั้นใต้ดนิ 1
(ระดับ -3.95 ม.)

ที่จอดรถยนต์ จํานวน 14 คัน ห้ องไฟฟ้ า ห้ องเครื่องอัดอากาศ โถงลิฟต์และลิฟต์โดยสาร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

790.34

ชั้นที่ 1
(ระดับ -1.05 ม.)

ที่จอดรถยนต์ จํา นวน 3 คัน ห้ องชุดพักอาศัยจํานวน 6 ห้ อง สํานักงานนิติบุคคล ห้ อง
ไฟฟ้ า ห้ องรับรอง ห้ องประชุม ห้ องพักขยะรวม ห้ องนํา้ โถงลิฟต์และลิฟต์โดยสาร บันได
หลัก และบันไดหนีไฟ

837.26

ชั้นที่ 2
(ระดับ +1.95 ม.)

ห้ องชุดพักอาศัยจํา นวน 9 ห้ อง ห้ องเครื่องไฟฟ้ า ห้ องพักขยะประจํา ชั้น โถงลิฟต์และ
ลิฟต์โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

657.09

ชั้นที่ 3-6
ห้ องชุ ดพั กอาศัยจํา นวน 10 ห้ อง/ชั้น (รวม 40 ห้ อง) ห้ องเครื่ องไฟฟ้ า ห้ องพั ก ขยะ (772.16 ตร.ม./ชั้น)
3,088.64
(ระดับ +4.95 ม.-13.95) ประจําชั้น โถงลิฟต์และลิฟต์โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
ชั้นที่ 7
(ระดับ +16.95 ม.)

ห้ องชุดพักอาศัยจํา นวน 7 ห้ อง ห้ องเครื่องไฟฟ้ า ห้ องพักขยะประจํา ชั้น โถงลิฟต์และ
ลิฟต์โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

771.02

ชั้นที่ 8
(ระดับ +19.95 ม.)

ห้ องชุดพักอาศัย จํานวน 1 ห้ อง ห้ องออกกําลังกาย ห้ องนํา้ ห้ องเครื่องไฟฟ้ า ห้ องพักขยะ
ประจําชั้น โถงลิฟต์และลิฟต์โดยสาร บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

526.00

ชั้นหลังคา
(ระดับ +22.95 ม.)

สระว่ายนํา้ พื้นที่สเี ขียว ห้ องเครื่องลิฟต์ ถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

501.00

รวมพื้ นที่ใช้สอยของอาคาร

8,242.82

ที่มา : บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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2.2.2 ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัยทังหมด
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 จะจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จํานวน 1 นิติบุคคล โดย
จั ด ให้ มี ห้ อ งสํา นั ก งานนิ ติ บุ ค คล อยู่ บ ริ เ วณชั/ น ที0 1 มี พ/ ื นที0ป ระมาณ 23.86 ตารางเมตร ซึ0 ง สามารถรองรั บ
กรรมการนิติบุคคล พนักงาน และเจ้ าหน้ าที0นิติบุคคล ได้ ประมาณ 10 คน เพื0อดูแลและให้ บริหารจัดการโครงการ
โดยโครงการได้ จดั ให้ มีทรัพย์ส่วนกลาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี/
1) ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้ แก่
1. ห้ องชุด ตามหนังสือกรรมสิทธิ@ห้องชุด
2. ระบบสาธารณูปโภคภายในห้ องชุด อาทิ ระบบไฟฟ้ า และสื0อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับ
อากาศ และระบบระบายอากาศ
2) ทรัพย์ส่วนกลาง ได้ แก่
1. ที0ดนิ ที0ต/ังอาคารชุด เนื/อที0 0-3- 21.0 ไร่ หรือ 1,284.0 ตารางเมตร ตารางเมตร
2. ห้ องนิติบุคคล ขนาดพื/นที0 23.86 ตารางเมตร และห้ องรับรอง 1,2 และห้ องประชุม รวม
ประมาณ 55.66 ตารางเมตร
3. โครงสร้ าง และสิ0งก่อสร้ างเพื0 อความมั0นคง และเพื0 อป้ องกันความเสียหายต่ อตัวอาคารชุด
ส่วนของอาคารชุดที0เป็ นฐานราก เสาเข็ม เสาคอนกรีตเสริ มเหล็ก พื/ นคอนกรีตเสริ มเหล็ก
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังภายนอกก่ออิฐฉาบปูน
4. ทรัพย์สว่ นกลางที0มีไว้ เพื0อใช้ ประโยชน์ร่วมกันสําหรับส่วนที0ใช้ เพื0อการพักอาศัย
4.1) อาคาร หรือส่วนของอาคารชุด และเครื0องอุปกรณ์ท0มี ีไว้ เพื0อใช้ หรือเพื0อประโยชน์ร่วม
กัน อาทิ ทางเดินภายใน และภายนอกอาคาร ทางขึ/น-ลงในอาคาร ถนน และที0จอด
รถ ห้ องพักขยะประจําชั/น และห้ องพักขยะรวม โถงลิฟต์ และลิฟต์ โถงต้ อนรับชั/นล่าง
บันได และบันไดหนีไฟ ห้ องไฟฟ้ า ห้ องเครื0องปัNมนํา/ ห้ องเครื0องลิฟต์
4.2) เครื0องมือ เครื0องใช้ และทรัพย์สนิ อื0น ที0มไี ว้ เพื0อใช้ หรือประโยชน์ร่วมกัน
4.3) สถานที0ท0ีมีไว้ เพื0อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด อาทิ พื/นที0สเี ขียวส่วนกลาง ห้ องออก
กําลังกาย และสระว่ายนํา/
4.4) สิ0งก่อสร้ าง หรือระบบที0สร้ างขึ/นเพื0อรักษาความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้ อมภายใน
อาคารชุ ด อาทิ ระบบป้ องกันและแจ้ งเตือนอัคคีภัย ระบบไฟฟ้ าและสื0อสาร ระบบ
ปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบนํา/ ประปา ระบบระบายนํา/ ระบบบําบัดนํา/ เสีย
และระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
4.5) พื/ นที0ถัดจากระเบียง โครงการออกแบบให้ เป็ นกันสาด ซึ0งจัดให้ เป็ นตํา แหน่ งที0วาง
คอมเพรสเซอร์ของเครื0องปรับอากาศ โดยไม่ นาํ พื/นที0ดังกล่ าวมาคํา นวณขนาดพื/นที0
ใช้ สอยอาคาร และไม่นาํ มาคํานวณคิดเป็ นพื/นที0ขาย
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2.2.3 จํ านวนผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
จํา นวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ คิดจากขนาดห้ องชุ ดพักอาศัยของโครงการ และจํา นวนพนักงาน
ภายในโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ห้ องชุดพักอาศัยขนาด < 35 ตร.ม. (คิด 3 คน/ห้ อง)
ห้ อง
2. ห้ องชุดพักอาศัยขนาด > 35 ตร.ม. (คิด 5 คน/ห้ อง)
63
ห้ อง
คิดเป็ นผู้พักอาศัย (63x5)
315 คน
3. พนักงานของโครงการ
5
คน
รวมจํ านวนผูพ้ กั อาศัย (315+5)
320 คน

2.3 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและภูมสิ ถาปั ตย์
2.3.1 รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมและการออกแบบอาคารเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน
1) รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม
โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 เป็นอาคารขนาดใหญ่ จํา นวน 1 อาคาร มีความสูง 8
ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน ตัวอาคารถูกออกแบบให้ มีลักษณะโปร่ง และโล่ง และจัดให้ มีพ้ ืนที่สเี ขียวบนอาคาร และโดย
รอบอาคาร เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังผังจํา ลองบรรยากาศโครงการในภาพที่
2.3-1 โดยมีแนวคิดการออกแบบอาคารโครงการ ดังนี้
- การออกแบบอาคาร เน้ นความต้ องการของกิจกรรมในโครงการ สะท้ อนออกมาเป็ นรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้ อน โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้ อมโดยรอบโครงการ และการ
อนุรักษ์พลังงาน
- การออกแบบพื้ นที่โครงการ เนื่องจากเป็นอาคารพักอาศัย จึงต้ องคํานึงถึงการวางตัวอาคาร
ให้ สมั พันธ์กบั ทิศทางของแดด ลม ทั้งนี้ต้องมีความสัมพันธ์กบั การสัญจรภายในพื้นที่โครงการ
ที่จะต้ องเข้ าถึงได้ ง่าย และสะดวกต่อการเข้ าออกในพื้นที่โครงการ
- การเลือกใช้สีและวัสดุ การเลือกใช้ สีและวัสดุท่มี ีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยเน้ นใช้ สีท่ไี ม่
ฉูดฉาด สบายตา รวมถึงเป็ นสีท่เี กิดจากเนื้อแท้ ของวัสดุท่ใี ช้ สาํ หรับตกแต่งอาคาร วัสดุท่ใี ช้ จะ
ต้ องเป็ นวัสดุท่ใี ช้ งานง่าย ก่อสร้ างได้ รวดเร็ว
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2) การออกแบบอาคารเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
โครงการจัดให้ มีการออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 โดยกําหนด
ให้ ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคาร และ
กระจกที่ใช้ ภายในโครงการ
ข้อกําหนด

การออกแบบโครงการ

หมวด 2 มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร
ส่วนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร
ข้อ 3 ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของอาคาร
(1) ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคารในส่วนที่มี
การปรั บ อากาศในแต่ ล ะประเภทของอาคารต้ อ งมี ค่ า ไม่ เ กิน 30
วัตต์/ตารางเมตร
ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคารในส่วนที่มี
การปรับ อากาศ ให้ คาํ นวณจากค่ าเฉลี่ ยที่ถ่วงนํา้ หนักของค่ า การ
ถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคารแต่ละด้ านรวมกัน
(2) ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับ
อากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้ องมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์/ตาราง
เมตร
(3) อาคารที่มีการใช้ งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้ องใช้ ข้อ
กํา หนดของระบบกรอบอาคารตามลั ก ษณะการใช้ ง านของพื้ นที่
แต่ละส่วนเท่านั้น

รายงานผลการศึกษา ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของอาคารตามกฎ
กระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิ ด ของผนั ง อาคารและกระจกที่ใ ช้
ภายในโครงการ มีร ายละเอีย ดค่ า การถ่ า ยเทความร้ อนดั ง ต่ อ ไปนี้
(ภาคผนวกที่ 2)
- ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อนรวมของผนั ง อาคาร (OTTV) ตามกฎ
กระทรวง พ.ศ.2552 ของอาคาร มีค่าเท่ากับ 29.99 วัตต์/ตาราง
เมตร
(เป็ นไปตามกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กํา หนดไว้ ท่ี
30 วัตต์/ตารางเมตร)
- ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคา (RTTV) ของอาคาร มีค่า
เท่ากับ 9.72 วัตต์/ตารางเมตร
(เป็ นไปตามกฎกระทรวงอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กํา หนดไว้ ท่ี
10 วัตต์/ตารางเมตร)

ส่วนที่ 2 ระบบแสงสว่าง
- โครงการออกแบบใช้ ไ ฟส่ อ งสว่ า งแบบ LED ไม่ เ กิน 12 วั ต ต์ /
ข้อ 4 การใช้ ไฟฟ้ าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพื้นที่จอดรถ
(1) การใช้ ไฟฟ้ าส่องสว่างภายในอาคาร ต้ องให้ ได้ ระดับความส่องสว่าง ตารางเมตร
สําหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะว่าด้ วยการนั้นกําหนด
(2) อุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับใช้ ส่องสว่ างภายในอาคารต้ องใช้ กาํ ลังไฟฟ้ า
สําหรับอาคารไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้ งาน
(3) อาคารที่มีการใช้ งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ ละส่วนต้ องใช้ ค่า
ในตารางตามลักษณะการใช้ งานของพื้นที่ส่วนนั้น
ส่วนที่ 3 ระบบปรับอากาศ
- โครงการฯ ใช้ ระบบปรับอากาศ ประเภท และขนาดต่างๆ ของระบบ
ข้อ 5 ระบบปรับอากาศ ประเภท และขนาดต่างๆ ของระบบปรับอากาศ ปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้ องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้น
ที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้ องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า ค่ า ตํ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้ าต่อตันความ
ประสิทธิภาพการให้ ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็น เย็น เป็ นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เป็ นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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2.3.2 รายละเอียด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบสถาปั ตยกรรม
1) อัตราส่วนการใช้ประโยชน์พนที
ื้ อ่ าคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้ นทีด่ ิน (FAR)
- พื้นที่ดินจากโฉนดที่ดิน (0-3-21.0 ไร่)
= 1,284.0
ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นใช้ คิดอัตราส่วนกับพื้นดิน = 8,242.82 ตารางเมตร
- ค่า FAR
= 8,242.82 : 1,284.0
= 6.42 : 1
ดังนั้นค่าอัตราส่วนการใช้ ประโยชน์พ้ ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดิน (FAR) ของโครงการ
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2556 ประเภท ย.10 (สีนาํ้ ตาล) บริเวณ ย. 10-4
(ไม่เกิน 8: 1)

2) ร้อยละของพื้ นทีว่ ่างปราศจากสิง่ ปกคลุม
ที่ว่างตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กําหนดให้ มีท่วี ่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ช้นั ใดชั้นหนึ่งที่มากที่สดุ ของอาคาร
- พื้นที่ดินที่เป็ นที่ต้งั โครงการ
= 1,284.0
ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารชั้นที่มากที่สดุ (ชั้นล่าง)
= 837.26
ตารางเมตร
- โครงการต้ องจัดให้ มพี ้ ืนที่ว่างอย่างน้ อย
= (837.26 x30)/100
= 251.2
ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างของโครงการ (1,284.0-837.26 )
= 446.76
ตารางเมตร
- คิดเป็ นร้ อยละของพื้นที่ช้ันที่มากที่สดุ ของอาคาร = (446.76 x 100)/1,284
= 34.79 %
ที่ว่างของพื้นที่ช้ันใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารที่จัดให้ มี ร้ อยละ 34.79 มากกว่าที่ว่างตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให้ มีท่ีว่างไม่น้อย
กว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ช้นั ใดชั้นหนึ่งที่มากที่สดุ ของอาคาร

3) ทีว่ ่างตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (OSR)
- พื้นที่ดินที่เป็ นที่ต้งั โครงการ
- พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
- พื้นที่การใช้ ประโยชน์อาคารรวมกันทุกชั้น
- พื้นที่ว่างของโครงการ (1,284.0-837.0 )
- ร้ อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ใช้ สอยอาคาร

=
=
=
=
=
=

1,284.0
ตารางเมตร
837.0
ตารางเมตร
8,242.82 ตารางเมตร
447.0
ตารางเมตร
(447.0 x 100)/ 8,242.82
5.42 %
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ที่ว่างตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (OSR) ซึ่งกําหนดให้ ใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ เป็ นประเภท ย.10-4 ต้องมีอตั ราส่วนของทีว่ า่ งต่อพื้นทีอ่ าคารรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.0 ดังนั้นโครงการจึงไม่
ขัดต่อข้ อกําหนดผังเมือง

4) พื้ นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งกํา หนดให้ ใช้ ประโยชน์ท่ีดินเป็ น
ประเภท ย.10-4 ต้ องจัดให้ มีพ้ ืนที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าสิบของพื้นที่ว่าง
- พื้นที่สเี ขียวชั้นล่างที่นาํ้ สามารถซึมผ่านได้
- พื้นที่ว่าง (OSR) ((4.0/100) x8,242.82 )
- ร้ อยละพื้นที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้

= 228.10
ตารางเมตร
= 328.15
ตารางเมตร
= (228.10 x 100)/ 328.15
= 69.18 %
พื้นที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่ง
กําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ท่ดี ินเป็ นประเภท ย.10-4 ต้ องมีพ้ ืนที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของพื้นที่ว่าง ดังนั้นโครงการจึงไม่ขดั ต่อข้ อกําหนดผังเมือง

5) ความสูงของอาคาร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ตรวจสอบการระบุค่าระดับพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ โดยระบุอา้ งอิงกับระดับพื้ น
ดินก่อสร้าง (พื้ นทีจ่ ดั สวนโดยรอบโครงการ) ทีร่ ะดับ +0.00 เมตร และถนนสุขมุ วิท 31 ที่ระดับ -1.05 เมตร
โดยค่าระดับดินชั้นของอาคารเทียบกับค่าระดับพื้นดินก่อสร้ าง (พื้นที่จัดสวนโดยรอบโครงการ) มีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
ชั้นที่

ระดับพื้ นทีเ่ ปรียบเทียบกับระดับดินก่อสร้าง (ม.)

ชั้นใต้ ดนิ 2

-6.65 เมตร

ชั้นใต้ ดนิ 1

-3.95 เมตร

ชั้นที่ 1

-1.05 เมตร

ชั้นที่ 2

+1.95 เมตร

ชั้นที่ 3

+4.95 เมตร

ชั้นที่ 4

+7.95 เมตร

ชั้นที่ 5

+10.95 เมตร

ชั้นที่ 6

+13.95 เมตร

ชั้นที่ 7

+16.95 มตร

ชั้นที่ 8

+19.95 เมตร

ชั้นหลังคา

+22.95 เมตร

ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บทที่ 2
การประเมินความสูงอาคารกับแนวเขตทางสาธารณะ โดยโครงการมีแนวเขตที่ดิน ด้ านทิศตะวันออก
ติดกับถนนซอยสุขุมวิท 31 มีเขตทางกว้ าง 12.48 เมตร ประกอบด้ วยถนนซอยสุขุมวิท 31 กว้ าง 8.98-9.30
เมตร และลํา รางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ซึ่งนิยามของเขตทางตามข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่ อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ดังนี้
“ เขตทาง หมายความว่ า ความกว้างของทางรวมระหว่ างแนวที่ดินทั้งสองด้าน ซึ่งรวมความ
กว้างของผิวจราจร ทางเท้า ที่ว่างสําหรับปลูกต้นไม้ คูน้ าํ และอื่นๆเข้าด้วย”
ดังนั้นในการประเมินความสูงของอาคารกับแนวเขตทางสาธารณะของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้ องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไป
ตั้งฉากกับแนวถนนด้ านตรงข้ ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ อาคารนั้นที่สุดความสูงของ
อาคารให้ วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้ างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สงู
ที่สดุ สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้ วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ด้ านที่ติดถนนสาธารณะ มีความสูงวัดจากระดับพื้นดิน
ถึงระดับชั้นหลังคา +22.95 เมตร เป็ นอาคารขนาดใหญ่ตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุ ด
หนึ่งจุดใดต้ องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบวัดจากจุ ดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้ านตรงข้ ามของถนนสาธารณะ ดังนี้
(ภาพที่ 2.3-2)
- ถนนซอยสุขุมวิท 31 บริเวณด้ านหน้ าโครงการ รวมเขตทาง มีความกว้ าง 12.48 เมตร จาก
หนังสือตรวจสอบความกว้ างซอยสุขมุ วิท 31 สํานักงานเขตวัฒนา (เอกสารภาคผนวกที่ 1)
- อาคารชุดพักอาศัย มีระยะห่ างถึงแนวเขตที่ดินที่ติดถนนซอยสุขุมวิท 31 เท่ากับ 3.29 เมตร
ดังนั้นพื้นที่ว่างจากแนวอาคารถึงถนนฟากตรงข้ ามเท่ากับ 15.77 เมตร (3.29+12.48) ความ
สูงของอาคารที่ถูกกําหนดโดย SET BACK LINE ต้ องสูงไม่เกิน 31.54 เมตร (15.77 เมตร
x 2 = 31.54 เมตร)
- ออกแบบโครงการ ด้ านที่ติดกับถนนซอยสุขุมวิท 31 ระดับพื้นหลังคา คสล. ที่ระดับความสูง
+22.95 เมตร ซึ่งความสูงไม่เกินระยะ SET BACK LINE
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บทที่ 2
6) ระยะถอยร่นของอาคาร
อาคารโครงการจัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ การออกแบบเป็ นตัวอาคารจึงได้ กาํ หนดระยะห่ างจากผนัง
อาคารถึงแนวเขตที่ดินโครงการ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยโครงการจัดให้ มีระยะถอยร่นของอาคารโครงการ กับพื้นที่ข้างเคียง ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.3-3
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้ าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร
ต้ องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดนิ ดังนี้
(1) อาคารที่มคี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้ องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2
เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้ องอยู่ห่างเขต
ที่ดนิ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้ อยกว่าตามที่กาํ หนดไว้ ใน (1) หรือ (2) ต้ องอยู่ห่างจากเขตที่ดิน
ไม่น้อยกว่ า 50 เซนติเมตร เว้ นแต่จะก่อสร้ างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่ าวจะก่อสร้ างได้ สูงไม่เกิน 15 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน หรือห่างจากเขตที่ดินน้ อยกว่าที่ระบุไว้ ใน (1) หรือ (2) ต้ องก่อสร้ างเป็ นผนังทึบ
และดาดฟ้ าของอาคารด้ านนั้นให้ ทาํ ผนังทึบสูงจากดาดฟ้ าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้ างชิดเขตที่ดนิ ต้ อง
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้ าของที่ดนิ ข้ างเคียงด้ านนั้นด้ วย
การออกแบบระยะถอยร่นชั้นใต้ดิน และชั้นบนอาคารของโครงการ

พื้ นทีต่ ิดต่อกับโครงการ

ระยะถอยร่น
จากชั้นใต้ดิน-2

ระยะถอยร่น
จากชั้นใต้ดิน-1

ระยะถอยร่น
จากชั้นที่ 1

1) ทิศเหนือ อาคารชุ ดพั กอาศัย VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ถัดไป
เป็ นถนนซอยสุขมุ วิท 31 และและอาคารอยู่อาศัยรวมให้ เช่า RAYA
Sukhumvit สูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)

1.05 เมตร

1.06 เมตร

2.11 เมตร (กันสาด)2.77 เมตร (ผนังทึบ)

2) ทิศใต้ ติดกับ ทางเข้ า -ออกที่ดิน ส่ วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0
เมตร ถัดไปเป็ นบ้ านเลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง) และ 2.60-7.47 เมตร 2.46-5.74 เมตร
บ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง)

2.03 เมตร (ผนังทึบ)
-3.00 เมตร

3) ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนซอยสุขมุ วิท 31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร
จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 3.30-3.57 เมตร 3.31-3.65 เมตร
เมตร ถัดไปเป็ นพื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์

2.43 เมตร (ผนังทึบ)
-2.76 เมตร (ผนังทึบ)

4) ทิศตะวันตก ติดกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปร ะสาน มิ ต ร (ฝ่ า ย ป ร ะ ถ ม ) อ า ค า ร ต้ น แบ บ ฉั น ท ศึ ก ษ า 2.36-3.85 เมตร 2.36-3.85 เมตร
เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั้น

2.12 เมตร (ผนังทึบ)
–3.66 เมตร
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บทที่ 2
ดังนั้น โครงการจัดให้ มีระยะถอยร่นโดยรอบอาคารให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้ างหรือดัดแปลงใกล้ ถนนสาธารณะที่มีความกว้ างน้ อยกว่า 6 เมตร ให้ ร่น
แนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้ อย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรื อเกิน 8 เมตร ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน
อาคารสาธารณะ ป้ ายหรือสิ่งที่สร้ างขึ้นสํา หรับติดหรือตั้งป้ ายหรือคลังสินค้ า ที่ก่อสร้ างหรือดัดแปลงใกล้ ถนน
สาธารณะ
(1) ถ้ าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้ างน้ อยกว่า 10 เมตร ให้ ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอย่างน้ อย 6 เมตร มีรายละเอียดดังนี้
ถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 บริ เ วณด้ า นหน้ า โครงการมี ค วามกว้ า ง 8.98-9.30 เมตร มี ร าย
ละเอียดดังนี้
- ชั้นใต้ ดนิ -2 มีระยะถอยร่นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะเท่ากับ 7.79-7.95 เมตร
- ชั้นใต้ ดนิ -1 มีระยะถอยร่นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะเท่ากับ 7.80-7.96 เมตร
- ชั้นล่าง มีระยะถอยร่นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะเท่ากับ 6.92-7.08 เมตร
โครงการจัดให้มีระยะถอยร่ นชัน้ ใต้ดินห่ างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะประโยชน์ มากกว่า 6
เมตร เป็ นไปตามข้อกําหนด

7) ทีว่ ่างอาคารด้านประชิดทางสาธารณะ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ กาํ หนดให้ อาคารมีท่วี ่างด้ านหน้ าอาคารไว้ ดังนี้
ข้อ 53 อาคารอยู่ ริมทางสาธารณะที่ไม่ ต้องมีท่ีว่างตามข้ อ 52(3) และ 52(6) ต้ องมีลักษณะ
ดังนี้
แนวอาคารด้ านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้ องมีความยาวมากกว่า 1 ใน 8 ส่วนของความยาวเส้ น
รอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารด้ านที่ประชิดติดทางสาธารณะต้ องห่างทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร
- ระยะห่ างจากถนนสาธารณะ ด้ านทิศตะวันออก ประมาณ 2.43-2.76 เมตร (ไม่เกิน 20
เมตร)
- เส้ นรอบรูปภายนอกอาคารของโครงการยาวประมาณ 143.9 เมตร (แนวอาคารด้ านประชิด
ติดริมทางสาธารณะต้ องมีความยาวมากกว่า 1/8 ของเส้ นรอบรูปอาคาร = 17.98 เมตร)
- แนวอาคารโครงการด้ านประชิดติดทางสาธารณะ = 18.10 เมตร (ภาพที่ 2.3-4)
ดังนั้นการออกแบบโครงการจัดให้ มีท่วี ่างด้ านหน้ าอาคารเป็ นไปตามข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
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บทที่ 2

2.4 ระบบสาธารณู ปโภค
2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ
1) ระบบถนน และการจราจรของโครงการ
- ถนนทางเข้ า-ออกโครงการ มีจาํ นวน 1 จุ ด ใช้ เป็ นทางเข้ า-ออก ความกว้ างประมาณ 6.00
เมตร เชื่อมกับถนนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ กว้ าง 8.98-9.30 เมตร ขนาด 1 ช่อง
จราจร/ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน (โดยสํานักงานเขตวัฒนาได้ ตรวจสอบและพิจารณาตามผัง
บริเวณ และสําเนาโฉนดที่ดนิ เลขที่ 4474 ปรากฎว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ท่สี ามารถยื่นขออนุญาตทํา
ทางเชื่อมทางเข้ า-ออกได้ ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 เลขที่ กท 8503/3948 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2559) โดยอ้ างอิงจากระดับดินก่อสร้ างมีค่าระดับถนนสุขุมวิท 31 เท่ากับ -1.05
เมตร และค่าระดับอ้ างอิงทางภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ โดยกําหนดระยะอ้ างอิงของซอย
สุขมุ วิท 31 ที่ระดับ ±0.00 เมตร
- ถนนภายในโครงการ เป็ นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดทางรถวิ่งกว้ าง 6.0 เมตร จัดให้ มีการ
เดินรถแบบสองทิศทาง (Two way)

2) ลานจอดรถยนต์
โครงการจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์ช้ันที่ 1, ชั้นใต้ ดิน-1 และชั้นใต้ ดิน-2 มีจาํ นวนที่จอดรถยนต์ท้ังสิ้น
59 คัน (เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนดต้ องจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 54 คัน) แบ่งรูปแบบการจอดรถยนต์เป็ น
แบบบนพื้นดิน และที่จอดรถยนต์อตั โนมัติ
- ชั้นที่ 1 มีจาํ นวนที่จอดรถยนต์ท้งั สิ้น 3 คัน จอดบนพื้นดินทั้งหมด
- ชั้นใต้ดิน-1 มีจาํ นวนที่จอดรถยนต์ท้งั สิ้น 14 คัน จอดบนพื้นดินทั้งหมด
- ชั้นใต้ดิน-2 มีจาํ นวนที่จอดรถยนต์ท้ังสิ้น 42 คัน จอดบนพื้ นดินจํา นวน 15 คัน และที่จอด
รถยนต์อตั โนมัติ จํานวน 27 คัน โดยโครงการเลือกใช้ ท่จี อดรถยนต์อัตโนมัติแบบ Lift-sliding
Parking System (รายละเอียดดังเอกสารภาคผนวกที่ 2)
โดยโครงการจัดให้ มที างวิ่งภายในโครงการ กว้ าง 6.00-6.85 เมตร ดังภาพที่ 2.4-1 ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร (พ.ศ.2544) ข้ อ 88(3) “กรณีจอดรถทํามุมเกิน 60 องศา ทาง
วิ่งของรถต้ องกว้ างไม่น้อยกว่า 6 เมตร”
ในการก่อสร้ างชั้นใต้ ดนิ 1 และชั้นใต้ ดิน 2 โครงการจัดให้ มีการก่อสร้ างตามแบบแปลนที่โครงการได้
ออกแบบไว้ สําหรับขนาดและระยะที่ใกล้ เคียงกันกับที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่ น ความกว้ างของถนนในโครงการ
โครงการต้ องใช้ กล้ องสํารวจ (ELECTRONIC TOTAL STATION) ในการกําหนดระยะเพื่อให้ ระยะเป็ นไปตาม
แบบแปลนที่ได้ ออกแบบไว้ มีข้นั ตอนดังนี้
1. โครงการจัดให้ มีท่ปี รึกษาควบคุมการก่อสร้ างคอยวางแผนและควบคุมการก่อสร้ างให้ เป็ นไป
ตามแบบ พร้ อมทั้งตรวจสอบความถูกต้ องของระยะต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยงานเตรียมการก่อสร้ างนี้ เริ่มจากส่วนงานรังวัดขอบเขตพื้นที่ส่วนต่างๆ และการ
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จัดทํารั้วกั้นเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง พร้ อมวางแผนการดําเนินการก่อสร้ างให้ เป็ นสัดส่วน และ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานก่อสร้ าง พร้ อมทั้งติดตั้งป้ ายประกาศบริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่อให้
ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน
จํานวน 1 อาคาร โดยระบุช่ือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ระยะ
เวลาการก่อสร้ าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้
24 ชั่วโมง
2. ก่อนการก่อสร้ างโครงการต้ องมีการใช้ กล้ องสํา รวจ (TOTAL STATION) ที่มีคุณภาพสูง ใน
การกําหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้ การวัดระยะแนวดิ่ง และแนวราบมีความถูกต้ อง และแม่นยําสูง
พร้ อมทั้งได้ รับการรั บรองตามมาตรฐานจากหน่ วยงานที่รับผิดชอบ โดยผู้รับเหมาต้ องส่งผล
รายงานการตรวจสอบระยะต่างๆในโครงการให้ บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จํากัด
วิ ศ วกรที่ป รึ ก ษาควบคุ ม การก่ อ สร้ า งตรวจสอบก่ อ นดํา เนิ น การก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง การดํา เนิ น การ
ก่อสร้ างทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อสร้ างฐานราก จนกระทั้งถึงชั้นดาดฟ้ า
3. ก่อสร้ างแนวอาคาร และส่วนประกอบของอาคารให้ ได้ ตามขนาด และแบบแปลนที่กาํ หนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุ ดวิกฤต เช่น ระยะถอยร่นโดยรอบอาคาร ระยะทาง
ราบก่อนถึงทางลาดลงที่จอดรถยนต์ เป็ นต้ น
4. บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จํากัด วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้ าง ตรวจสอบ
ผลงานขั้นสุดท้ ายเพื่อให้ ได้ ตาํ แหน่ง ขนาด และระยะต่างๆ ภายในโครงการให้ ถูกต้ องตรงตาม
แบบแปลน และเป็ นไปตามพรบ. ควบคุมการก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องทุกข้ อ

3) ระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ
3.1) รายละเอียดและการออกแบบระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ
โครงการจัดให้ มีระบบจอดรถอัตโนมัติ ชั้ นใต้ ดิน 2 จํา นวน 27 คัน โดยออกแบบให้ สามารถ
รองรับรถยนต์ขนาด SUV ได้ ทุกช่องจอด มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 2.4-1)
รายละเอียด

รายละเอียดระบบจอดรถอัตโนมัติทีโ่ ครงการเลือก

1. ระบบ

Lift-sliding Parking System

2. จํานวนเครื่องยกรถยนต์ (Hydrolic)

2 เครื่อง

3. ความเร็วในการยกรถ

4-5 m/min (on ground) และ 3-4 m/min (in pit)

4. ขนาดมอเตอร์ในการขับเคลื่อน

ขนาด 2.2 KW (on ground) และ ขนาด 3.7 KW (in pit)

5. ระบบไฟฟ้ า

AC. 380 V. 3 เฟส. 50 Hz. และใช้ ไฟฟ้ าสํารองจากเครื่อง Generator กรณีไฟฟ้ าดับ

6. ระบบเครื่องกันปะทะ

มีเครื่องกันปะทะ เพื่อรองรับการกระแทกของรถยนต์

7. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ระบบ OVERLOAD PROTECTION สําหรับตัดกระแสไฟเกิน เพื่อป้ องกันมอเตอร์ และ
อุปกรณ์เสียหาย
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รายละเอียด

รายละเอียดระบบจอดรถอัตโนมัติทีโ่ ครงการเลือก
- ปุ่ มแจ้ งเหตุขดั ข้ อง (Emergency Call Button)
- Emergency Stop Switch
- Emergency Car Lighting
- Overload Protection Device (non start)
- Car Top Maintenance Station
- Intercom
- Emergenccy Battery Drive
- Infared Light Curtain

8. การดูแลรักษา

- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประจําอาคารเพื่อดูแล แนะนําข้ อปฏิบัติการใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติ
แก่ผ้ พู ักอาศัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยสําหรับเจ้ าหน้ าที่ท่มี าประจํานั้น ทางบริษัทผู้ติดตั้งระบบ
จะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่มาประจําที่โครงการเพื่ออบรมการแก้ ไขปั ญหาเบื้องต้ น และให้ ความรู้
แก่เจ้ าหน้ าที่ประจําอาคาร และผู้พักอาศัยเป็ นเวลา 2 เดือน
- บริษัทผู้จาํ หน่ายสินค้ า จะทําการดูแลรักษา และซ่อมแซมเครื่องยกรถยนต์ และอุปกรณ์ให้
ฟรี ตามกําหนดระยะเวลารับประกัน 3 ปี แรก ภายหลังส่งมอบงานแล้ ว การดูแลรักษานี้จะ
กระทําเป็ นประจําเดือนละ 1 ครั้ง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยตรง

3.2) วิธีการใช้งานและการบริหารจัดการทีจ่ อดรถอัตโนมัติ
รายละเอียดวิธกี ารใช้ งานและการบริหารจัดการที่จอดรถอัตโนมัติของโครงการ โดยโครงการ
จัดให้ มีจอดรถยนต์ภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ชั้นใต้ ดิน 1 และชั้นใต้ ดิน 2 รวมจํานวน 59 คัน คือ ที่
จอดรถภายในโครงการมีแบบบนพื้นดิน จํานวน 32 คัน และระบบที่จอดรถอัตโนมัติ จํานวน 27 คัน อยู่
บริเวณชั้นใต้ ดิน 2 ซึ่งมากกว่าที่จอดรถอัตโนมัติ ทํา ให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการสามารถเลือกใช้ ท่ีจอดรถ
ภายในโครงการได้ อย่างสะดวก และลดปั ญหาการเกิดแถวคอยได้ ในระดับหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพที่ 2.4-1
1. วิธีการใช้งานทีจ่ อดรถอัตโนมัติ มีข้นั ตอนการเข้ าใช้ งานที่จอดรถอัตโนมัติ ดังแสดงใน
- การเข้ าจอดรถเมื่อผู้ขบั รถได้ ขับรถมาหน้ าทางเข้ าออกสู่ช่องจอดรถ ซึ่งโครงการได้ จัดให้ มีท่ี
กลับรถยนต์อยู่ในตําแหน่งที่สะดวกต่อการกลับรถยนต์ หลังจากนั้นเจ้ าของรถยนต์ หรือเจ้ า
หน้ าที่จะกดเรียกด้ วยคีย์สวิตช์โหมดควบคุม ณ ช่องทางเข้ าออก Upper Platform ที่ว่างมา
รับ (กรณีท่มี ชี ่องจอดรถว่างก็สามารถนํารถเข้ าจอดได้ เลย)
- เมื่อนํารถเข้ าจอดเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ขบั รถสํารวจว่าได้ ดบั เครื่องยนต์แล้ ว ไม่ลืมสิ่งของ จากนั้น
เข้ าเกียร์ P และดึงเบรกมือ พับกระจกไฟฟ้ าทั้งสองข้ าง ลงจากรถปิ ดประตูรถให้ เรียบร้ อย
- หลังจากปิ ดรถเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ขับรถออกมาทางประตู กดคีย์สวิตช์โหมดควบคุมเพื่อปิ ด
ประตู เพื่อให้ Platform เคลื่อนเข้ าสู่ตาํ แหน่งเดิม และนํารถขึ้นไปจอดชั้นบน
- ผู้จอดรถจําเลขถาดที่เขาจอดเพื่อเรียกตอนนํารถออก
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- ถาดรถกําลังยกขึนไปจอด
- ระยะเวลา Platform ใช้ เวลาในการเคลื%อนตัว ประมาณ 75 วินาที ดังนันระยะเวลาในการเข้ า
จอดหรือออกจากที%จอดจะไม่เกิน 150 วินาที/ครัง
- กดเรียกรถ เพื%อนํารถออก โดยกดเลขถาดที%นาํ ไปจอดไว้ ถาดรถจะค่อยๆลงมา เมื%อถาดลง
มาสุดถึงพืน ผู้จอดจึงสามารถเดินเข้ ารถได้ และขับออกจากที%จอดรถอัตโนมัตไิ ด้ โดยสะดวก

3.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ และค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบจอดรถอัตโนมัติ
(1) ค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินระบบจอดรถอัตโนมัติ (ค่าไฟฟ้ า) คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายราย
เดือนสําหรับการเข้ าจอดรถยนต์ของทังระบบ 27 คัน เท่ากับ 15,183 บาท/เดือน หรือ
183,196 บาท/ปี รายละเอียดมีดังนี
- กําลังไฟที%ใช้ ในการนํารถเข้ า และออกจากระบบ
- นํารถเข้ าจอดวันละ 27 คัน เครื%องต้ องทํางาน
- เครื%องทํางานวันละ
- รวมมีปริมาณไฟฟ้ าที%ใช้ ใน 1 วัน
- ค่าไฟฟ้ าต่อ 1 หน่วย

=
=
=
=
=
=

105 kWh
27 x 99
1.5
105 x 1.5
157
3.2135

วินาที
ชั%วโมง
kWh
unit/วัน
บาท/unit

(อัตราค่าไฟฟ้ าการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ประเภทที% 1 บ้ านอยู่อาศัยเกิน 400 หน่วยขึนไป)

- คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับการเข้ าจอดของรถยนต์ 27 คัน
= 157 x 3.215
= 506 บาท/วัน
- คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือนสําหรับการเข้ าจอดรถยนต์ของทังระบบ 27 คัน
=
506 x 30
=
15,183 บาท/เดือน
=
183,196 บาท/ปี
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(2) ค่าใช้จ่ายสําหรับการบํารุงรักษา
ค่ าใช้ จ่ายในการบํา รุงรั กษาระบบจอดรถอัตโนมัติของโครงการในระยะ 20 ปี จะแบ่ ง
เป็ นค่าใช้ จ่ายออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
- ค่าอะไหล่ (จะเปลี%ยนตามช่ วงเวลาหรือเมื%อมีการชํารุด)
- ส่วนที%เป็ นค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุง (การตรวจสอบระบบ รวมถึงทําความสะอาด
ของระบบ และการดูแลสารหล่อลื%นภายในระบบ)
ซึ%งมีค่าใช้ จ่ายประมาณการ ในการบํารุงรักษาระบบจอดรถอัตโนมัติ ดังนี
ปี ที

ค่าอะไหล่
(ซึงจะเปลียนตามช่วงเวลาหรือชํารุด)
(บาท)

ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบํารุง
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

ค่าการบํารุงรักษา ระยะเวลา 1-20 ปี
1

อยู่ในประกัน

56,138

56,138

2

อยู่ในประกัน

56,138

56,138

3

อยู่ในประกัน

56,138

56,138

4

70,173

60,068

130,241

5
(ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ าใหม่)

105,260

140,346

245,606

รวมค่าซ่อมบํารุงปี ที 1-5

544,261

6

70,173

60,068

130,241

7

70,173

64,272

134,445

8

70,173

64,272

134,445

9

70,173

67,622

136,622

10
(ปรับปรุงใหม่ทงระบบ)
ั

631,557

336,830

968,387

11

70,173

60,068

130,241

12

70,173

60,068

130,241

13

70,173

60,068

130,241

14

70,173

60,068

130,241

15
(ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ าใหม่)

105,260

140,346

245,606
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ปี ที

ค่าอะไหล่
(ซึงจะเปลียนตามช่วงเวลาหรือชํารุด)
(บาท)

ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบํารุง
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

16

70,173

60,068

130,241

17

70,173

64,272

134,445

18

70,173

64,272

134,445

19

70,173

68,772

138,945

20
(ปรับปรุงใหม่ทงระบบ)
ั

631,557

336,830

968,387

รวมค่าซ่อมบํารุงปี ที 6-20

3,779,496

รวมค่าซ่อมบํารุงตลอดระยะเวลา 20 ปี

4,323,757 บาท

** หมายเหตุ - รับประกัน 3 ปี (รวมภาษี) และในกรณีฉุกเฉิน มีบริการหลังการขาย 7 วัน ตลอด 24 ชั%วโมง
- ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ คดิ รวมอัตราเงินเฟ้ อที%เกิดขึนในอนาคต
ที%มา : บริษัท ปาร์คพลัส จํากัด (ตัวแทนจัดจําหน่าย ติดตัง และบํารุงรักษา ที%จอดรถระบบอัตโนมัติ)

(3) รวมค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินระบบ และดู แลบํารุงรักษาระบบจอดรถอัตโนมัติ
ค่าใช้จ่ายสําหรับปี ที 1-5
- ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาปี ที% 1-5
544,261 บาท
โดยบริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย เป็ นจํานวน
เงิน 544,261 บาท ทังหมด
ค่าใช้จ่ายสําหรับปี ที 6 -ปี ที 20
- ค่าใช้ จ่ายการบํารุงรักษาระบบ (ปี ที% 6-ปี ที% 20)
3,779,496 บาท
บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํา กัด มอบเงินสมทบค่าใช้ จ่ายสํา หรับซ่ อมแซม
และเปลี%ยนอะไหล่ระบบจอดรถอัตโนมัติ จํานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ%งล้ านบาท
ถ้ วน)

(4) เงินสนับสนุ นจาก บริษทั แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด
- เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุงระบบจอดรถอัตโนมัติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
เป็ นจํานวนเงิน 544,261 บาท (ห้ าแสนสีห% มื%นสีพ% นั สองร้ อยหกสิบเอ็ดบาทถ้ วน)
- บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์ จํา กั ด มอบเงิ น ให้ แก่ นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 เพื%อสมทบค่าใช้ จ่ายสําหรับซ่อมแซมและ
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 2
เปลี%ยนอะไหล่ ระบบจอดรถอัตโนมัติ จํา นวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ%งล้ านบาท
ถ้ วน) โดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ โดยจํานวนเงินดังกล่าวแยกต่ างหากออกจากค่าส่วนกลาง
และเงินกองทุ นตามกฎหมายอาคารชุดที%เจ้ าของโครงการต้ องชํา ระให้ แก่นิติบุคคล
อาคารชุด (เอกสารแนบท้าย)

ทั;งนี; บริษทั ฯ จะทําการมอบเงินให้แล้วเสร็จก่อนมีการจัดตั;งนิติบุคคลอาคารชุดและ
ส่ ง มอบเงิ น สํา หรับ ซ่ อ มแซมและเปลี ยนอะไหล่ ร ะบบจอดรถอัต โนมัติ ใ นวัน ที มี ก ารจดทะเบี ย น
นิติบุคคลอาคารชุดครั;งแรก โดยไม่มีขอ้ แม้ใดๆ ทั;งสิ; น

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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A3.01

แนวเขตทีดิน
***หมายเหตุ

.ค่ าระดับในวงเล็ก อ้ างอิงจากระดับถนนหน้ าโครงการ
+.กันสาดไม่ นับเป็ เป็ นพืนที3จาํ หน่ าย
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-6.65m(-5.60)
-ระดับพื )นชั )นB2
-3.95m(-3.95)
-ระดับพื )นชั )นB1
-W.SM m (0.00)
- ระดับพื )นชั )น W
+W.YM m (+3.00)
- ระดับพื )นชั )น =
- ระดับพื )นระเบียงตํากว่าพื )นห้ องพัก M cm
+[.YM m (+6.00)
- ระดับพื )นชั )น Z
-ระดับพื )นห้ องขยะตํากว่าพื )นห้ องพัก M cm
+ >.YM. m (+9.00)
- ระดับพื )นชั )น [
-ระดับพื )นห้ องนํ )าตํากว่าพื )นห้ องพัก M cm
+WS.YM m (+12.00)
- ระดับพื )นชั )น M
-ระดับขอบกระถางต้ นไม้ สงู กว่าพื )นห้ องพัก RS cm - ระดับพื )นชั )น R
+WZ.YM m (+15.00)
-ระดับกันสาดตํากว่าพื )นห้ องพัก M cm
+WR.YM m (+18.00)
- ระดับพื )นชั )น >
+WY.YM m (+21.00)
- ระดับพื )นชั )น \
- ระดับพื )นชั )น หลังคา +22.95m (+24.00)
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บทที่ 2

2.4.2 นํ้าใช้
1) แหล่งนํ้าใช้
ที่ต้ังโครงการอยู่ในพื้นที่ให้ บริการนํา้ ประปาของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท ดังหนังสือยืนยัน
การให้ บริการจ่ายนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง เลขที่ มท 5440-1-1.2/16862 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1

2) ปริมาณการใช้น้ าํ
โครงการจะมีปริมาณการใช้ นาํ้ รวมเฉลี่ย ทั้งหมดประมาณ 64.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรื อ 2.68
ลู ก บาศก์เ มตร/ชั่ ว โมง และคิ ด เป็ นปริ ม าณการใช้ นาํ้ ในชั่ ว โมงสูง สุด ประมาณ 6.70 ลู ก บาศก์เ มตร/ชั่ ว โมง
(คิดเทียบที่ 2.5 เท่าของปริมาณการใช้ นาํ้ เฉลี่ยปกติ) โดยมีกจิ กรรมที่คาดว่ามีการใช้ นาํ้ ดังนี้ (รายการคํานวณ
แสดงในภาคผนวกที่ 2)
- ห้ องชุดพักอาศัย 63 ห้ อง

ปริมาณการใช้ นาํ้

63.0

ลูกบาศก์เมตร/วัน

- พื้นที่สาํ นักงานนิติบุคคลและผู้ปฎิบัติงาน ปริมาณการใช้ นาํ้

0.09

ลูกบาศก์เมตร/วัน

- ห้ องออกกําลังกาย

ปริมาณการใช้ นาํ้

0.103 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- สระว่ายนํา้ (จากผู้ใช้ )

ปริมาณการใช้ นาํ้

1.104 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- นํา้ เติมสระว่ายนํา้

ปริมาณการใช้ นาํ้

0.032 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- นํา้ ล้ างห้ องพักขยะ

ปริมาณการใช้ นาํ้

0.06

ลูกบาศก์เมตร/วัน

64.39

ลูกบาศก์เมตร/วัน

รวมปริมาณนํ้าใช้ภายในโครงการทั้งหมด

3) ระบบจ่ ายนํ้าของโครงการ
3.1) การสํารองนํ้า
โครงการเชื่อมท่อนํา้ ประปาของโครงการ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
จํานวน 1 จุด เข้ ากับท่อนํา้ ประปาของการประปานครหลวง บริเวณด้ านหน้ าโครงการ (ภาพที่ 2.4-2 และภาพที่
2.4-3) มายังถังเก็บนํา้ สํารองใต้ ดนิ และถังเก็บนํา้ ดาดฟ้ าของอาคาร มีขนาดความจุของถังเก็บนํา้ ดังต่อไปนี้
(1) ถังสํารองนํ้าชั้นใต้ดิน ถังสํารองนํา้ ใช้ ท่วั ไปบริเวณชั้นใต้ ดินของอาคาร จํานวน 2 ถัง มี
ปริมาตรรวม 75.0 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ สาํ หรับสํารองนํา้ ทั่วไป และจัดให้ มีฝาถัง 1
ฝา ขนาด 1.0x1.0 เมตร เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการล้ าง หรือซ่อมบํารุง
(2) ถัง สํา รองนํ้า ชั้น ดาดฟ้ า เป็ นถั ง เก็บ นํา้ สแตนเลส จํา นวน 2 ถั ง ความจุ ร วม 20
ลูกบาศก์เมตร ใช้ สาํ หรับสํารองนํา้ ใช้ ท่วั ไป เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการล้ าง
หรือซ่อมบํารุง
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บทที่ 2
-

ภายในถังเก็บนํา้ ใช้ ทุกถัง จัดให้ มีการเคลือบสารป้ องกันการปนเปื้ อนจากสารมลพิษที่
อาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวบ่อเก็บนํา้ โดยสารเคลือบต้ องเป็ นชนิดที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้ อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย

(3) การสํารองนํ้าใช้ของโครงการ
ถังสํารองนํา้ ใต้ ดนิ และชั้นดาดฟ้ า (75+20) มีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 95.0 ลูกบาศก์เมตร
สําหรับสํารองสําหรับใช้ ท่วั ไป สํารองนํา้ ใช้ ได้ นาน (95.0/64.39) 1.47 วัน
(4) การเข้าซ่อมบํารุงถังเก็บนํ้าสํารอง
กรณีท่ีมีความจํา เป็ นต้ องเข้ าไปปฏิบั ติงานภายในถังเก็บนํา้ สํา รอง จะจั ดให้ มีพัดลม
ระบายอากาศชนิดเคลื่ อนที่ได้ พร้ อมท่อลมที่มีความยาวไม่ น้อยกว่ า 25 เมตร เดิน
เครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้ าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้ มอี ากาศเพียงพอต่อเจ้ าหน้ าที่

3.2) ระบบจ่ ายนํ้าใช้ทวั ่ ไป
โครงการเชื่ อ มต่ อ ท่ อ นํา้ ประปาขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 2 นิ้ว เข้ า กับ ท่ อ ของการประปา
นครหลวง บริเวณด้ านหน้ าโครงการติดซอยสุขุมวิท 31 ผ่านมาตรวัดนํา้ เพื่อจ่ ายนํา้ ให้ กับห้ องพักอาศัยภายใน
อาคาร และจ่ายกับส่วนต่างๆ โดยเก็บไว้ ยังถังเก็บนํา้ สํารองใต้ ดิน แล้ วสูบส่งนํา้ ขึ้นไปยังถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า ผ่าน
ท่อขนาด 1 ½ นิ้ว ด้ วยเครื่องสูบนํา้ จํานวน 2 ชุด สลับกันทํางานในช่ วงเวลาปกติ และทํางานพร้ อมกัน ในช่ วง
เวลาที่ต้องการอัตราการใช้ นาํ้ สูงสุด โดยถังเก็บนํา้ ใช้ ช้ันดาดฟ้ า จํานวน 2 ถัง มีความจุเท่ากับ 20.0 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นนํา้ จะถูกจ่ายออกจากถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า ลงไปยังห้ องพักต่างๆ หรือส่วนต่างๆ ของโครงการ จะจ่ายลง
โดยอาศัย Package Booster Pump จํานวน 2 ชุด เพื่อเพิ่มแรงดันในชั้นที่ 6-8 หลังจากนั้นจะจ่ายนํา้ ลงโดยติดตั้ง
วาล์วลดความดันทุกๆ 5 ชั้น ก่อนจ่ายให้ กบั ห้ องพักอาศัยและส่วนต่างๆ

3.3) ระบบจ่ ายนํ้าดับเพลิง
รายละเอียดระบบจ่ายนํา้ ดับเพลิงของโครงการ โดยการจ่ายนํา้ ดับเพลิงของอาคารจะจ่ายผ่าน
ท่อยืนสําหรับดับเพลิง จํานวน 1 ท่อยืน ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อจ่ายนํา้ ไปยังหัวฉีดนํา้ ดับเพลิง (Fire
House Cabinet : FHC) (ภาพที่ 2.4-4) ซึ่งการจ่ายนํา้ ดับเพลิงเข้ าสู่ท่อยืนสําหรับดับเพลิง มี 2 ทางเชื่อมโยงกัน
คือ จ่ายผ่านหัวรับนํา้ ดับเพลิงจากนอกอาคาร (Fire Deparment Connection: FDC) จํานวน 1 หัว เป็ นท่อขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ x 2 ½ x 4 นิ้ว เป็ นหัวรับนํา้ แบบ 2 ทิศทาง เพื่อรับนํา้ จากรถดับเพลิง
ในกรณีฉุกเฉินยังใช้ นาํ้ จากสระว่ายนํา้ บนชั้นหลังคา และถังเก็บนํา้ ชั้นหลังคาของอาคาร ซึ่งมี
ท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เชื่อมต่อไปยังหัวฉีดนํา้ ดับเพลิง (Fire House Cabinet : FHC) มาช่วยดับเพลิง
ได้ อกี ทางหนึ่ง
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2.4.3 นํ้าเสีย และสิง่ ปฏิกูล
1) ปริมาณนํ้าเสีย และสิง่ ปฏิกูล
นํา้ เสียจากโครงการเป็ นนํา้ เสียที่มาจากกิจกรรมภายในโครงการ ได้ แก่ กิจกรรมการซักล้ าง การอาบ
ชําระ ห้ องนํา้ และห้ องครัว (ยกเว้ นนํา้ เติมสระว่ายนํา้ และนํา้ รดนํา้ ต้ นไม้ ) คาดว่ามีปริมาณนํา้ เสียจากกิจกรรม
ดังกล่ าวรวมประมาณ 51.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาตรนํา้ ใช้ เฉลี่ย) รายการคํานวณ
แสดงในภาคผนวกที่ 2

2) ระบบรวบรวมนํ้าเสีย และสิง่ ปฏิกูลภายในโครงการ
นํา้ เสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหล่งกําเนิด เพื่อรวบรวมเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียรวม
ของโครงการ ซึ่งฝังอยู่ใต้ ดิน ระบบระบายนํา้ เสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ ประกอบด้ วย (ภาพที่ 2.4-5)
- ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe:S)เป็ นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้ วม โถปัสสาวะ ภายในห้ องส้ วม
- ท่อระบายนํา้ เสีย จากการชําระล้ าง (Waste Pipe : W) เป็ นท่อระบายนํา้ จากการอาบ และซักล้ าง
ของห้ องพักทุกห้ อง และห้ องกิจกรรมอื่นๆ
- ท่ อ ระบายนํา้ เสีย จากครั ว (Kitchen Waste Pipe : KW) เป็ นท่ อ ระบายนํา้ จากห้ อ งประกอบ
อาหารของแต่ละห้ องพักอาศัย
- ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็ นท่อที่ใช้ สาํ หรั บให้ อากาศผ่านเข้ าหรื อออกจากระบบระบาย
นํา้ เสียและสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้ แก่ ท่อนํา้ เสียจากส้ วม ท่อนํา้ เสียจากการอาบและซักล้ าง และระบบ
บํา บั ด นํา้ เสี ย เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการรั ก ษาความดั น ภายในระบบท่ อ ระบายนํา้ ให้ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงน้ อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่ วยให้ มีอากาศหมุ นเวีย นอยู่ ใ นท่อ ระบายนํา้ เพื่ อรั กษา
ดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้

3) ระบบบําบัดนํ้าเสีย และสิง่ ปฏิกูล
โครงการใช้ ระบบบําบัดนํา้ เสียรวมชนิดดักไขมัน -แยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนํา้ เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับรองรับนํา้ เสียจากห้ องนํา้ การอาบ ซักล้ าง ส่วน
ครัวจากห้ องพักอาศัย และจากห้ องพักขยะรวม โดยรวบรวมมาตามท่อรวบรวมนํา้ เสียภายในอาคาร และเข้ าระบบ
บําบัดนํา้ เสียรวม ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน
และถังพักนํา้ ใส มีรายละเอียด และขั้นตอนการบําบัดนํา้ เสีย ดังแสดงในภาพที่ 2.4-6 ถึง 2.4-8 และรายการ
คํานวณภาคผนวกที่ 2

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
เกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดนํา้ เสียเติมอากาศ ตามแนวทางที่ใช้ ประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งเเวดล้ อ มโครงการด้ า นที่พัก อาศั ย บริ ก ารชุ ม ชน และสถานที่พั ก ตากอากาศ สํา นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนี้
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- ค่าความเข้ มข้ นตะกอนจุลินทรีย์ (MLSS)
2,000-4,000 มก./ล.
- ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M RATIO) 0.1-0.3
วัน-1
- ระยะเวลากักเก็บเติมอากาศ
6-24
ชั่วโมง

การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย เลือกใช้ค่าในการออกแบบ ดังต่อไปนี้
- นํา้ เสียเกิดขึ้น
- นํา้ เสียจากการออกแบบ
- ความเข้ มข้ น BOD เข้ าระบบ
- ความเข้ มข้ น BOD ออกระบบ
- ความเข้ มข้ น SS เข้ าระบบ
- ความเข้ มข้ น SS ออกระบบ

=
=
=
=
=
=

51.51
60.0
250.0
20.0
300.0
30.0

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

(1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank)
- ถังดักไขมันจะรับนํา้ เสียจากครัว มีหน้ าที่แยกไขมันออกจากนํา้ เสีย โดยไขมันซึ่งมีนาํ้ หนัก
เบากว่านี้จะลอยตัวขึ้นบนผิวนํา้ สามารถกําจัดได้ ด้วยการตักออก หลังจากนั้นนํา้ เสียจะถูก
ส่งไปยังถังแยกกากตะกอน
- นํา้ เสียเข้ าถังดักไขมัน
=
9.0 ลบ.ม./วัน
- BOD ของนํา้ เสียเข้ าถังดักไขมัน
=
540 มก./ลิตร
- ปริมาตรถังดักไขมัน
=
7.52 ลบ.ม.
- ระยะเวลากักเก็บ
=
4.0 ชม.
- ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD
=
20 %
- ค่า BOD ที่ออกจากถังดักไขมัน
=
432 มก./ลิตร
(2) ถังแยกกากตะกอน
- ถังแยกกากตะกอน จะรับนํา้ เสียจากถังดักไขมัน และนํา้ เสียจากห้ องนํา้ การอาบ และซักล้ าง
- นํา้ เสียจากถังดักไขมัน
=
9.0 ลบ.ม./วัน
- BOD ของนํา้ เสียจากถังดักไขมัน
=
432 มก./ลิตร
- นํา้ เสียจากห้ องนํา้ การอาบ และซักล้ าง
=
51.0 ลบ.ม./วัน
- BOD ของนํา้ เสียห้ องนํา้ การอาบ และซักล้ าง
=
250 มก./ลิตร
- BOD รวมในถังแยกกากตะกอน
=
278 มก./ลิตร
- ปริมาตรถังแยกกากตะกอน
=
17.85 ลบ.ม.
- ระยะเวลากักเก็บ
=
6.0 ชม.
- ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD
=
20 %
- ค่า BOD ที่ออกจากถังแยกกากตะกอน
=
222 มก./ลิตร
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(3) ถังเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
- ค่า BOD เข้ าระบบ
- BOD ออก
- ค่า BOD ที่ถูกกําจัด
- BOD REMOVED LOADING
- เลือกใช้ ORGANIC LOADING
- พื้นที่ผวิ ตัวกลางที่ต้องการ

=
=
=
=
=
=
=
=
=

222 มก./ลิตร
20
มิลลิกรัม/ลิตร
222-20 มก./ลิตร
202 มก./ลิตร
202 x60.0615/1000
12.16 กก.BOD/วัน
1.00 Kg.BOD/ลบ.ม.-วัน
(12.16/1.00) x170
2,066.92 ตารางเมตร

รายละเอียดของตัวกลางพลาสติก (plastic media specification) (ภาคผนวกที่ 2)

ชนิดของตัวกลาง (Type)
: เคลื่อนที่ได้ Random media
รุ่น (Model)
: BIOCELL
วัสดุ (Material)
: POLYETYLENE ที่มคี วามหนาแน่นสูง (HDPE)
- พื้นที่ผวิ จําเพาะ (Specific surface area)
= 170
m2/m3
- อัตราส่วนช่องว่าง (Void ratio)
= 97
%
- ปริมาตรความจุของถังเติมอากาศแบบผิวสัมผัส =
39.51 ลบ.ม.
- ปริมาตรจริงสําหรับตัวกลาง
=
19.8 ลบ.ม.
- พื้นที่ผวิ ของตัวกลางที่เลือกใช้
= 3,358.35 ตร.ม.
- Hydraulic Loading ที่จัดให้ มี
=
0.018 ลบ.ม/ตร.ม.-วัน
- ระยะเวลากักเก็บจริง
=
15.84 ชั่วโมง
=
0.105 วัน-1
- F/M RATIO
- ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ
=
19.88 กก.O2/วัน
- ปริมาณอากาศที่ต้องการ
=
19.88/(0.232x1.2015)
=
71.32 ลบ.ม./วัน
- จัดให้ มีเครื่ องเติมอากาศ จํา นวน 2 ชุ ด ขนาดมอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ /ชุ ด อัตราการสูบ
1.61 ลบ.ม./นาที
(4) ถังตกตะกอน
- พื้นที่หน้ าตัดของถังเก็บตะกอนที่ต้องการ
- พื้นที่หน้ าตัดของถังเก็บตะกอนที่ออกแบบ
- surface overflow rate
- ปริมาตรตะกอนที่ต้องกักเก็บในถัง

=
=
=
=

2.50 ตารางเมตร
5.86 ตารางเมตร
1.0 ลบ.ม./ตร.ม./ชม.
6.20 ลูกบาศก์เมตร
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- ระยะเวลากักเก็บจริง

=

2.48 ชั่วโมง

(5) ถังพักนํา้ ใส
- ปริมาตรถังพักนํา้ ใส
=
2.2 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลากักเก็บ
=
50
นาที
- จัดให้ มเี ครื่องสูบนํา้ จํานวน 2 ชุด อัตราการสูบ 0.15 ลบ.ม./นาที/ชุด
นํา้ เสียที่ผ่านการบํา บัดมีปริ มาณ 51.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่ าความสกปรก (BOD) ไม่ เกิน 20
มิลลิกรัม/ลิตร สูบส่งด้ วยเครื่องสูบนํา้ ทิ้งแบบ Submersible Pump จํา นวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํา รอง 1
ชุด) อัตราสูบ 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที/เครื่อง (มาตรฐานคุณภาพนํา้ ทิ้งของประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ) ด้ วยท่อ
ขนาด 2 นิ้ว และบางส่ว นนํา ไปรดนํา้ ต้ น ไม้ ภ ายในโครงการและเหลื อจะระบายนํา้ เข้ า สู่บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํา้
(ฝาด้ านบนบ่อเป็ นแบบตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ เห็นสภาพนํา้ ภายในบ่อ) และระบายนํา้ ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
บนซอยสุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
นอกจากนี้โครงการจะทาสีและทําสัญลักษณ์ไว้ เพื่อแสดงว่าบริเวณใต้ ถนนทางรถวิ่งภายในโครงการ
เป็ นบ่อบําบัดนํา้ เสียรวม พร้ อมทําป้ ายติดให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการเห็นได้ อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการเข้ ามาบํารุง
ดูแลรักษาบ่อบําบัดนํา้ เสียรวมของโครงการ

4) การกําจัดก๊าซมีเทนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
(1) ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในถังดักไขมัน และถังแยกกากตะกอน
ก๊าซมีเทนเกิดจากการย่ อยสลายสารอินทรี ย์โดยแบคทีเรียชนิดไม่ ใช้ ออกซิ เจนในสภาวะไร้
อากาศ โดยการย่อยสลายสารอินทรีย์จะทําให้ เกิดก๊าซมีเทน (CH4) 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
28-38 % ก๊าซอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไนโตรเจน (N2) เป็นต้ น ประมาณ 2 % ก๊าซมีเทนใน
ระบบบําบัดนํา้ เสียจะเกิดขึ้นบริเวณถังดักไขมัน และถังแยกกากตะกอน เนื่องจากมีการย่อยสลายของสารอินทรีย์
ของแบคที เ รี ย แบบสภาวะไร้ ออกซิ เ จน มี ป ริ ม าณก๊ า ซมี เ ทนเกิ ด ขึ้ นทั้ ง หมด 2.29 ลู ก บาศก์ เ มตร /วั น
หรือ 2,181.89 ลิตร/วัน
(2) ระบบการกําจัดก๊าซมีเทน
โครงการเลือกการกําจัดก๊าซมีเทน (CH4) ด้ วยวิธี Soil Bed โดยการใช้ แบคทีเรียที่มีอยู่ในดิน
ธรรมชาติ โดยการเปลี่ ยนก๊าซมีเทนผ่ านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เ ป็ นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
สามารถช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ 21 เท่า
เมทิลโลโทรฟแบคทีเรีย (Methylotroph bacteria) คือ กลุ่มของแบคทีเรียที่ใช้ อากาศในการ
เจริ ญและสามารถดึงสารประกอบที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบอยู่ 1 อะตอม มาใช้ เป็ นแหล่ งคาร์ บ อน และ
พลังงานในกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์ โดยสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ 1 อะตอมนั้น
ได้ แก่ มีเทน (CH4), เมทานอล (CH3OH), เมทิลเลทเอมีน, ฮาโลมีเทนและสารประกอบเมทิลที่มีซัลเฟอร์เป็ น
องค์ประกอบ เป็ นต้ น ดังนั้นเมทาโนโทรฟแบคทีเรี ย(Methanotroph bacteria) จึงใช้ คาร์บอนอะตอมจากก๊าซ
มีเทนเป็ นแหล่งคาร์บอน และพลังงานในการเจริญเติบโต ดังนี้
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Organism

Morphology

16S rRNA
group

Resing stage

Methylomonas

Rod

Gamma

Cystlike body

I

Incomplete

Ribulose
monophosphate

No

50-54

Methylomicrobium

Rod

Gamma

None

I

Incomplete

Ribulose
monophosphate

No

49-60

Methylobacter

Coccus to
ellipsoid

Gamma

Cystlike body

I

Incomplete

Ribulose
monophosphate

No

50-54

Methylococcus

Coccus

Gamma

Cystlike body

I

Incomplete

Ribulose
monophosphate

Yes

62-64

Methylosinus

Rod or vibrioid

Alpha

Exospore

II

complete

Serine

Yes

63

Methylocystis

Rod

Alpha

Exospore

II

complete

Serine

Yes

63

Methylocella

Rod

Alpha

Exospore

II

-

Serine

Yes

61

ที่มา :

Internal Citric acid Carbon assimilation
N2-fixation
membranes
cycle
pathway

DNA
(mol %GC)
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3. White, D. 2000. The physiology and biochemistry of prokaryotes. Oxford University Press, New York.

โดยการกําจัดก๊าซมีเทนจะมีกระบวนการเปลี่ยนรูป ดังนี้
Methane
Methanol Formaldehyde Formate Bicarbonate(carbon dioxide)
CH3OH
HCHO
HCOOHCO3-(CO2)
CH4
มีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. กระบวนการออกซิไดซ์มีเทน ด้ วยคุณสมบัตขิ องเอนไซม์ methane monooxygenase
CH4 + O2 + NADH+H+
CH3OH + H2O+NAD
2. กระบวนการออกซิ ไ ดซ์ เ มทานอลด้ วยคุ ณ สมบั ติ ข องเอนไซม์ methanol dehydrogenase และ
pyrroloquinoline quinone (PPQ)
CH3OH + PPQ(ox)
HCHO + PPQ(red)
3. กระบวนการออกซิไดซ์ฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยคุณสมบัติของเอนไซม์ Formaldyhyde dehydrogenase
HCHO + NAD + H2O
HCOOH + NADH+H+
4. กระบวนการออกซิไดซ์ฟอร์เมทด้ วยคุณสมบัติของเอนไซม์ Formate dehydrogenase
HCOOH + NAD
HCO3 + NADH+H+
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แผนผังแสดงกระบวนการกําจัดก๊าซมีเทนด้ วยจุลินทรีย์ในกลุ่ม Methanotrophic bacteria

ภาพแสดงวิถที างในการเกิดมีเทนออกซิเดชันและการดูดซึมฟอร์มัลดีไฮด์ของเชื้อเมทาโนโทรฟ
จากการวิจัยของ US.EPA (1991) พบว่ าดินประเภทดินร่ วนที่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอ
เป็ นดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชคลุมดิน และระบบดินกลบทับชั้นบนควรใช้ ดินประเภทดินร่วนมากกว่า
ดินเหนียวที่มีความหนาแน่ นประมาณ 1,450 – 1,500 กิโลกรั มต่อตารางเมตร เพราะจะช่ วยให้ กระบวนการ
มีเทนออกซิ เ ดชั นเกิดขึ้นได้ ดี (Pokhrel , 1998 ; Chiemchaisri, 2000) และชนิด ของดิน ที่มีค วามเหมาะสม
สําหรับใช้ ในการออกแบบเป็ นดินกลบทับบริเวณหลุมฝังกลบมูลฝอย คือ ดินทรายหรือดินร่ วนที่ระดับความลึก
40 เซนติเมตรหรือตํ่ากว่า (Chiemchaisri, 2000)
จากการศึกษาของ Mancinelli (1985) ในการทดสอบการใช้ ดินที่มีแบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทร
ฟอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ มาใช้ เป็ นดินปิ ดทับหน้ าชั้นขยะของหลุมฝังกลบขยะ ผลที่ได้ พบว่ามีอัตราการลดก๊าซ
มีเทน 2,400 ลิตร/ต่อตารางเมตรของดินที่ใช้
โครงการจัดให้ มีการกําจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากถังเกรอะของระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ปริมาณ
2.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 2,181.89 ลิตร/วัน โดยต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังดักไข
มัน และถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบําบัดก๊าซมีเทน ซึ่งใช้ การบําบัดก๊าซมีเทนด้ วยวิธี Biological Oxidation
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ซึ่ ง จากการศึก ษาตั ว กลางหลากหลายชนิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของตั ว กลาง พบว่ า การใช้ ปุ๋ ยหมั ก พร้ อมใช้ ง าน
(Muture Compost) โดยโครงการเลือกใช้ ปุ๋ย กทม. สามารถกําจัดก๊าซมีเทนได้ ท่ปี ริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/
ตารางเมตร-วัน ดังนั้นที่ปริ มาณก๊าซมีเทน 2,181.89 ลิตร/วัน ต้ องใช้ พ้ ืนที่ประมาณ 0.90 ตารางเมตร โดย
โครงการจะจัดเตรียมบ่อดินขนาด 0.70 x1.35 เมตร หรือขนาด 0.945 ตารางเมตร ลึก 1.2 เมตร จํานวน 1 บ่อ
ที่ก้นหลุมจะใช้ ดินทรายรองไว้ เพื่อป้ องกันนํา้ ท่วม และจะต่อท่อก๊าซมีเทนให้ ระเหยผ่านดินร่วน หรือปุ๋ ย จํานวน 4
แถว ซึ่งจะปิ ดปากท่อด้ วยตาข่ายไนล่อน เพื่อป้ องกันไม่ให้ ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้ วยดินร่วน
หรือปุ๋ ย และปลูกต้ นไม้ ไว้ ด้านบน

5) การกําจัด Aerosol ทีอ่ อกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
Aerosol คื อ ละอองนํา้ เสีย ที่เ กิด ขึ้น จากขั้น ตอนการเติ ม อากาศ ในระบบบํา บั ด นํา้ เสีย รวม แล้ ว
กระจายออกสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับระบบบําบัดนํา้ เสียที่เป็ น
ระบบเปิ ด ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวมของเทศบาลฯ และท้ องถิ่นต่างๆ
ระบบบําบัดนํา้ เสียรวมของโครงการเป็ นบ่อบําบัดนํา้ เสีย คสล. แบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด โดยมี
เพียงส่วนน้ อยที่อยู่ เหนือผิวดิน คือ ส่วนฝาบ่ อ และส่วนระบายอากาศ โดยระบบบํา บัดนํา้ เสียรวมมีระบบปิ ด
มิดชิด เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุจากการตกหล่ น ดังนั้นในส่วนละอองนํา้ เสียและกลิ่นเหม็นจากการบํา บัดจะส่งผล
กระทบในระดับน้ อยมาก ทั้งนี้เพื่อให้ มีความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น
โดยละอองนํา้ เสียที่เกิดขึ้นอาจเกิดการรั่วไหลผ่านทางข้ อต่อหรือฝาบ่อได้ โดยการกําจัดละอองนํา้ เสีย
(Aerosol) จากระบบเติมอากาศ โครงการได้ จัดให้ มีการจัดการละอองนํา้ เสีย โดยอาศัยจุลินทรีย์ท่มี ีอยู่ในดินเป็ น
ตัวดู ดซับและตรึ งมลพิ ษที่เกิดจากละอองนํา้ เสีย เพื่ อควบคุมไม่ ให้ ละอองนํา้ เสียส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ภายนอก และผู้พักอาศัย โครงการใช้ หลักการในการกําจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้ พืช ดิน และจุลินทรีย์ท่อี าศัยอยู่
ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการกํา จัดเชื้อโรคที่มาจากละอองนํา้ เสีย และต้ องมีการสัมผัสกับดิน
อย่ างน้ อย 10 วินาที เพื่อให้ เกิดกระบวนการในการกํา จัดเชื้อโรคจากละอองนํา้ เสีย โดยโครงการจัดให้ มีพ้ ืนที่
สีเขียวลึก 0.40 เมตร และต้ องมีความเร็วของอากาศ เท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที (0.40/10) มีรายละเอียดที่นาํ
มาพิจารณา เพื่อกําหนดขนาดพื้นที่สเี ขียวที่ใช้ ในการกําจัดเชื้อโรคจากละอองนํา้ เสีย ดังต่อไปนี้
1. กําหนดให้ มีปริมาณละอองนํา้ เสียที่เกิดขึ้นเท่ากับปริมาณการเติมอากาศของเครื่องเติมอากาศ
2. กําหนดให้ การบําบัดละอองนํา้ เสีย (Aerosol) ต้ องมีระยะเวลากักเก็บในดินอย่างน้ อย 10 วินาที
ดังนั้น ในพื้ นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความลึ ก 0.40 เมตร สามารถบํา บัดละอองนํา้ เสียได้ 0.04
ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ตารางเมตร
จากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถคํานวณพื้นที่ในการจําจัด ละอองนํา้ เสีย (Aerosol) จากระบบบําบัดนํา้ เสีย
ของโครงการได้ ดังต่อไปนี้
ปริมาณละอองนํ้าเสีย (เท่ากับอัตราการ พื้ นทีส่ เี ขียวทีต่ อ้ งการสําหรับบําบัด ปริมาณละออง
เติมอากาศของระบบบําบัดนํ้าเสีย) นํ้าเสีย (Aerosol) = ปริมาณละอองนํ้าเสีย/0.04
(ลบ.ม./วินาที)
(ตร.ม.ทีค่ วามลึก 0.40 เมตร)
90 ลบ.ม./ชั่วโมง
0.03 ลบ.ม./วินาที

0.03/0.04
0.63 ตารางเมตร

พื้ นทีท่ ีโ่ ครงการ
จัดให้สาํ หรับบําบัดละอองนํ้าเสีย
(Aerosol)

0.7 ตารางเมตร
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บทที่ 2
ดังนั้นในส่วนละอองนํา้ เสียและกลิ่นเหม็นจากการบําบัดจะส่งผลกระทบในระดับที่น้อยมาก ทั้งนี้เพื่อ
ให้ มีความปลอดภัยจากการแพร่ กระจายของเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น ทางโครงการเลือกใช้ วิธีกาํ จัด Aerosol ด้ วยการ
บําบัดโดยอาศัยแบคทีเรียในดินของพื้นที่สีเขียว และการดูดซับของเนื้อดินบริเวณใกล้ เคียงกับตํา แหน่ งระบบ
บําบัดนํา้ เสียรวม

6) การกําจัดไขมันและกากตะกอน
(1) รณรงค์ห้องชุดพักอาศัย ให้ คัดแยกนํา้ มันและไขมันที่ใช้ แล้ ว รวบรวมใส่ในภาชนะหรือขวด
นํา้ มันพืชเก่าไว้ ห้องพักขยะแต่ละชั้น เพื่อลดปริมาณการทิ้งไขมันลงสู่ถงั ดักไขมัน
(2) ให้ แม่บ้านรวบรวมภาชนะ หรือขวดนํา้ มันพืชเก่าจากห้ องชุดพักอาศัยแต่ละชั้น มายังห้ องพัก
ขยะรวม และเก็บรวบรวมขายให้ กบั แหล่งรับซื้อเพื่อแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป
(3) การกําจัดไขมันที่ถงั ดักไขมัน กําหนดให้ ตักตะกอนไขมันทุกสัปดาห์ รวบรวมใส่ถุงดํามัดปาก
ถุงให้ แน่น และนําไปวางเรียงไว้ ในห้ องพักขยะเปี ยกของโครงการ เพื่อรอให้ หน่วยงานรับผิด
ชอบเข้ ามาจัดเก็บและนําไปกําจัด
(4) การกํา จัดกากตะกอน ต้ องสูบกากตะกอนออกจากถังแยกตะกอนทุก 6 เดือน ดังแสดงใน
ภาคผนวกที่ 2

7) ระบบไฟฟ้ าของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
(1) จัดให้ มีมเิ ตอร์ไฟฟ้ าในส่วนของระบบบําบัดนํา้ เสียแยกเฉพาะ
(2) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินระบบบํา บัดนํา้ เสียรวม เป็ นค่ าใช้ ไฟฟ้ า 425 บาท/วัน หรื อ 12,750
บาท/เดือน (รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2)

8) การตรวจคุณภาพนํ้าทิ้ ง
- ดํา เนิ นการตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํา้ ทิ้ง ที่ผ่ า นการบํา บั ด นํา้ เสีย รวมจํา นวน 1 จุ ด ได้ แ ก่ บ่ อ ตรวจ
คุณภาพนํา้ (ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํา นวน 2 ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x
1.2 เมตร) เพื่อให้ สามารถมองเห็นสภาพนํา้ ในบ่ อได้ และเก็บตัวอย่ างนํา้ ได้ สะดวกตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548 ได้ แก่ pH, BOD, SS, Setteable Solids, TDS, Sulfide,
TKN และ Fat Oil & Grease
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ตักไขมันไปกําจัด
ทุกสัปดาห์

ถังดักไขมัน

Q = 9.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 432 มก./ล.

- ปริมาตร 7.52 ลบ.ม.
- ระยะเวลากักเก็บ 4.0 ชม.
- ประสิทธิภาพการบําบัด 20 %

ตะกอนส่วนเกิน

ถังแยกกากตะกอน
Q = 60.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 278 มก./ล.
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ละอองอากาศเสีย
$.$ ลบ.ม./วินาที
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- ปริมาตรตัวกลางทีQใช้ . ลบ.ม.
- พื5นทีQผวิ ตัวกลางทีQใช้ , . ตร.ม.
- F/M ratio = 0.105 ต่อวัน
- เครืQองเติมอากาศ จํานวน # ชุด ขนาด #.# kW.
ขนาด 1.61 ลบ.ม./นาที
ควบคุมการทํางานด้ วย Timer Switch
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ถังตกตะกอน
ตะกอน

- ปริมาตร = ".#$ ลบ.ม.
- ระยะเวลากักเก็บ #. ชม.
- พื5นทีQส่วนตกตะกอน . " ตร.ม.
- Surface Loading = 1.0 ลบ.ม./ชม.-วัน

นํา5 ใส
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บทที่ 2

2.4.4 ระบบระบายนํ้า
ระบบระบายนํา้ ของโครงการ เป็ นระบบระบายนํา้ แบบแยก คือ รองรับนํา้ ฝน แยกออกจากนํา้ ทิ้งที่ผ่าน
การบําบัดนํา้ เสียรวม โดยจัดทําเป็ นรางระบายนํา้ มีขนาดความกว้ างเท่ากับ 0.25 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200
โดยรอบพื้นที่โครงการ ระดับรางระบายนํา้ ลึกเริ่มต้ น -0.40 เมตร จะถูกรวบรวมเข้ าสู่บ่อหน่วงนํา้ ที่ระดับท่อ
-2.05 เมตร โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วง ก่อนระบายนํา้ ลงสู่ท่อระบายนํา้ ด้ วยเครื่องสูบนํา้ อัตราการสูบ 54 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ผ่านท่อแรงดันขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

1) ระบบป้องกันนํ้าท่วม
จากการสอบถามชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการในช่วงเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 พบว่า บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าพื้นที่โครงการ ไม่ ประสบเหตุนาํ้ ท่วมขัง แต่ เนื่องจากพื้ นที่ต้ังของโครงการตั้งอยู่ ใน
บริเวณจุดอ่อนนํา้ ท่วมขังของกรุงเทพมหานคร กรณีท่มี ีฝนตกต่อเนื่องนานเกิน 1 ชั่วโมง ทําให้ การระบายนํา้ ช้ าลง
และมีนาํ้ ท่วมขังรอการระบายบนผิวถนน อย่างไรก็ตามโครงการได้ ออกแบบอาคารโครงการให้ เพื่อป้ องกันนํา้ ท่วม
ดังนี้
- จัดให้ มี รั้ว คสล. ทึบ สูง 2.50 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อป้ องกันนํา้ ท่วม
- จัดให้ มีเครื่ องสูบนํา้ ชนิดหาบหามแบบใช้ นาํ้ มัน ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 1,000 ลิ ตร/นาที
จํานวน 1 ชุด

2) การออกแบบระบบระบายนํ้าของโครงการ
ระบบระบายนํา้ ภายในโครงการเป็ นระบบแบบท่อแยก คือ รองรับนํา้ ฝน แยกออกจากนํา้ ทิ้งที่ผ่าน
การบํา บั ดนํา้ เสียรวม โดยจั ดทํา เป็ นรางระบายนํา้ กว้ า ง 0.25 เมตร ความลาดเอีย ง 1 : 200 โดยรอบพื้ นที่
โครงการ
- ค่ าระดับท้ องท่อเริ่ มต้ นของรางระบายนํา้ ฝน สาย 1 ประกอบด้ วยรางระบายนํา้ กว้ าง 0.25
เมตร ระดับลึกเริ่มต้ น -0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ระบายนํา้ ด้ วยแรงโน้ มถ่วงไปยัง
บ่อหน่วงนํา้ ขนาดความจุ 10.0 ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าระดับปลายท่อ เท่ากับ -2.05 เมตร
- ค่าระดับท้ องท่อเริ่มต้ นของท่อระบายนํา้ ฝน สาย 2 ประกอบด้ วยรางระบายนํา้ กว้ าง 0.25 เมตร
ระดับลึกเริ่มต้ น -0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ระบายนํา้ ด้ วยแรงโน้ มถ่วงไปยังบ่อหน่วง
นํา้ ขนาดความจุ 10.0 ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าระดับปลายท่อ เท่ากับ -2.05 เมตร
- การระบายนํา้ ชั้นใต้ ดิน จัดให้ เ ป็ นรางระบายนํา้ กว้ าง 0.20 เมตร รวบรวมลงสู่บ่อสูบนํา้ ฝน
(Sump pit) ที่ช้ันใต้ ดิน 2 จํานวน 2 บ่อ และสูบส่งด้ วยเครื่องสูบนํา้ แบบ Submersible Pump
จํานวน 2 ชุด ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ไปยังรางระบายนํา้ บนชั้นพื้นดิน
- จากระบบบํา บัดนํา้ เสียรวม จะติดตั้งเครื่องสูบนํา้ ทิ้งแบบ Submersible Pump (SP-01, 02)
สําหรับสูบนํา้ ทิ้งขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที/ชุด จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง
1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา้ ทิ้ง
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- จากบ่อหน่วงนํา้ จะสูบระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา้ ผ่านท่อ (Effluent Pipe) ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ด้ วยเครื่องสูบนํา้ ชนิด Submersible pump (DP-01-02) จํานวน 2
ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) อัตราการสูบ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ที่ความ
สู ง ของนํา้ 10 เมตร ขนาด 3.7 กิ โ ลวั ต ต์ /เครื่ อ ง และท่ อ Overflow ด้ ว ยท่ อ ขนาด 400
มิลลิเมตร
- จากบ่อตรวจคุณภาพนํา้ ประกอบด้ วยตะแกรงดักขยะ จํานวน 1 จุ ด และออกแบบให้ ฝาด้ าน
บนบ่ อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.5 x 1.2 เมตร จํา นวน 2 ฝา เพื่อให้ สามารถมองเห็น
สภาพนํา้ ในบ่อได้ และเก็บตัวอย่ างนํา้ ได้ สะดวก ระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนถนน
ซอยสุขมุ วิท 31 ด้ วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ด้ วยแรงโน้ ม
ถ่วงโลก
โดยระบบระบายนํา้ ภายในโครงการแบ่งออกเป็ น 2 แนว ดังนี้

2.1) การระบายนํ้าในแนวดิง่
เป็ นระบบระบายนํา้ แบบแยก (Separate System) โดยมีท่อระบายนํา้ แยกกันระหว่างนํา้ ฝน
และนํา้ เสีย หลังจากนั้นจะไหลลงสู่ช้ันล่างของอาคาร ประกอบด้ วย
- ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S) เป็ นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากเครื่ องสุขภัณฑ์ ใน
แต่ละส่วนของโครงการ โดยจะเป็ นท่อระบายนํา้ ในแนวดิ่งรับสิ่งปฎิกูลที่ระบายออกจาก
เครื่องสุขภัณฑ์ผ่านท่อรวบรวมสิ่งปฎิกูลในแนวนอน เพื่อระบายนํา้ เสียเข้ าสู่ระบบบําบัด
นํา้ เสียรวมของโครงการ
- ท่ อระบายนํา้ เสีย (Waste water Pipe : W) เป็ นท่ อระบายนํา้ เสีย ที่เ กิดจากการอาบ
การซั ก ล้ าง และจากการประกอบอาหาร โดยจะเป็ นท่อระบายนํา้ ในแนวดิ่ งผ่ า นท่ อ
ระบายนํา้ ในแนวนอน เพื่อรวบรวมนํา้ เสียเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียต่อไป
- ท่ อ ระบายนํา้ เสีย จากครั ว (Kitchen Waste Pipe : KW) เป็ นท่ อ ระบายนํา้ จากส่ ว น
ประกอบอาหาร
- ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็ นท่อที่ใช้ สาํ หรับให้ อากาศผ่านเข้ าหรือออกจากระบบ
ระบายนํา้ เสียและสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้ แก่ ท่อนํา้ เสียจากส้ วม ท่อนํา้ เสียจากการอาบและซัก
ล้ าง และระบบบํา บัดนํา้ เสีย เพื่ อ จุ ดประสงค์ใ นการรั ก ษาความดันภายในระบบท่อ
ระบายนํา้ ให้ มีการเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ นอกจากนี้ยังช่วยให้ มีอากาศหมุนเวียนอยู่ใน
ท่อระบายนํา้ เพื่อรักษา ดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้
- ท่อระบายนํา้ ฝน (Rain Leader Pipe: RL) เป็ นท่อระบายนํา้ ฝน โดยจะเป็ นท่อระบาย
นํา้ ในแนวดิ่งผ่านท่อระบายนํา้ ในแนวนอนเพื่อระบายนํา้ ฝนลงสู่ท่อระบายนํา้ ในโครงการ
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2.2) การระบายนํ้าในแนวนอน
เป็ นระบบระบายนํา้ แบบแยก (Separate System) คือ ท่อระบายนํา้ จะรองรับทั้งนํา้ ฝนจาก
ท่อระบายชั้นดาดฟ้ า ระเบียงของทุกชั้น และท่อนํา้ ทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ วจากระบบบําบัดนํา้ เสียรวมแยกออกจาก
กัน ท่อระบายนํา้ ในแนวนอนประกอบไปด้ วย (ภาพที่ 2.4-9)
- ท่อระบายนํา้ ออกจากระบบบํา บัดนํา้ เสียรวม เป็ นท่อขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 2 นิ้ว
ระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา้ ทิ้ง ด้ วยเครื่องสูบนํา้ จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และ
สํารอง 1 ชุด) ชนิด Submersible Pump 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที/เครื่อง ที่ความสูง
ของนํา้ 5 เมตร กําลังไฟฟ้ า 3.70 กิโลวัตต์
- รางระบายนํา้ รอบพื้นที่โครงการกว้ าง 0.25 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200
- บ่ อหน่ วงนํา้ ปริ ม าตรกักเก็บ 10.0 ลู กบาศก์เ มตร พร้ อมเครื่ องสูบนํา้ จํา นวน 2 ชุ ด
(ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1 ชุ ด ) ชนิ ด Submersible Pump อั ต ราการสู บ 0.015
ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง ขนาด 3.7 กิโลวัตต์ สูบระบายนํา้ ออกจากบ่อหน่วงนํา้ ผ่าน
ท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร เข้ าบ่อตรวจคุณภาพนํา้ และท่อ Overflow
ด้ วยท่อขนาด 400 มิลลิเมตร
- จากบ่อตรวจคุณภาพนํา้ ประกอบด้ วยตะแกรงดักขยะ จํานวน 1 จุด และออกแบบให้ ฝา
ด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.5 x 1.2 เมตร จํานวน 2 ฝา เพื่อให้ สามารถ
มองเห็นสภาพนํา้ ในบ่ อได้ และเก็บตัวอย่ างนํา้ ได้ สะดวก ระบายออกสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 31 ด้ วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
0.40 เมตร ด้ วยแรงโน้ มถ่วงโลก

2.3) การระบายนํ้าชั้นใต้ดิน
จัดให้ มีรางระบายนํา้ ฝนโดยรอบชั้นใต้ ดินเป็ นราง Gutter with greating กว้ าง 0.20 เมตร
ลึก 0.20 เมตร ไหลรวบรวมเข้ าสู่บ่อสูบนํา้ ฝน (Sump pit) ที่ช้ันใต้ ดิน 2 จํานวน 2 บ่อ ขนาดบ่ อ 1.5 x 2.0 x
1.0 เมตร เพื่ อ รวบรวมนํา้ ฝนจากชั้ น ใต้ดิ น ทุ ก ชั้ น ก่ อ นจะสู บ ขึ้ นไปยั ง รางระบายนํา้ บนชั้ น พื้ นดิ น ด้ วย
Summersible Drainage Pumps จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) อัตราสูบ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง/เครื่อง ความสูงสูบส่ง 10 เมตร ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ผ่านท่อสูบนํา้ ฝนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ไป
ยังรางระบายนํา้ บนชั้นพื้นดิน (ภาพที่ 2.4-9(2))

3) การจัดการ และการควบคุมการระบายนํ้า
เนื่องจากพื้นที่โครงการเดิมเป็ นบ้ านพักอาศัยสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง จะถูกเปลี่ยนมาเป็ นอาคาร
ชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร พร้ อมพื้นที่สวน และถนน ซึ่งการคํานวณปริมาณการไหล
สูงสุดที่เกิดขึ้นสามารถคํานวณได้ โดยใช้ วิธี Rational Method ซึ่งเป็ นวิธที ่นี ิยมใช้ ในการออกแบบระบบระบายนํา้ มี
รายละเอียดดังนี้ (รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2)
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3.1) ข้อมูลการออกแบบ
Q
เมื่อ Q
C
I

=
=
=
=

A

=

CIA x 10-6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อัตราการไหลนองของฝน, ลูกบาศก์เมตร/วินาที
สัมประสิทธิ์การไหลนองของฝน
ความเข้ ม เฉลี่ ย ของฝน, มิล ลิ เ มตร/ชั่ ว โมง (ใช้ ข้ อ มู ล ฝนของสํา นั ก
อุทกวิทยาและบริหารนํา้ กรมชลประทาน สถานีวัดอากาศ กทม. โดย
พิจารณาที่ Tr 5 ปี )
พื้นที่รับนํา้ ฝน, ตารางกิโลเมตร

ก่อนพัฒนาโครงการ
-

การใช้ ท่ดี ินเป็ นบ้ านพักอาศัย จํานวน 2 หลัง สูง 1 ชั้น และ 2 ชั้น
ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของฝน (C ก่อนพัฒนา)= 0.60
ค่า Q ก่อนพัฒนา
= 0.0326 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณนํา้ ผิวดินสะสม
= 18.00 ลบ.ม.

หลังพัฒนาโครงการ
- เป็ นที่ต้ังอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดนิ จํานวน 1 อาคาร พื้นที่สวน และถนน
- ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของฝน (C หลังพัฒนา) = 0.75
- ค่า Q หลังพัฒนา
= 0.0407 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณนํา้ ผิวดินสะสม
= 24.41 ลบ.ม.
- Tc หลังพัฒนา
= 10.0
นาที
ภายใต้ เงื่อนไขการคํานวณแบบยืดเวลาการระบายนํา้ เมื่อพัฒนาโครงการแล้ ว โครงการต้ อง
ชะลอนํา้ ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการไว้ ก่อนให้ นานประมาณ (Tc) 10.0 นาที จึงจะทําให้ อตั ราการระบายนํา้ ฝน
หลังพัฒนาโครงการเท่ากับอัตราการระบายนํา้ ฝนก่อนพัฒนาโครงการ
- ปริมาตรนํา้ ที่ต้องหน่วง
= (Q หลัง-Q ก่อน)
= (24.41-18.00)
= 6.41
ลูกบาศก์เมตร
- ดังนั้นโครงการต้ องควบคุมอัตราการระบายนํา้ ฝนส่วนเกินที่มากกว่าอัตราการระบายนํา้
ฝนก่อนมีโครงการ โดยโครงการต้ องชะลอนํา้ ฝนไว้ ในโครงการก่อนอย่ างน้ อ ย 6.41
ลูกบาศก์เมตร
โครงการจัดให้ มีบ่อหน่วงนํา้ จํา นวน 1 บ่อ ปริมาตรกักเก็บรวม 10.0 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่
2.4-10) พร้ อมเครื่ องสูบนํา้ จํา นวน 3 เครื่อง ชนิด Submersible Pump ฝังไว้ ใต้ ดินบริ เวณทางเข้ า-ออกของ
โครงการ อัตราการระบายนํา้ ออก 0.03 ลู กบาศก์เ มตร/วินาที (ไม่ เกินก่อนพั ฒนาโครงการ 0.033 ลบ.ม./
วินาที) ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนถนนซอยสุขมุ วิท 31 ต่อไป
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จาก DRAINAGE SUMP NO.2
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GUTTER 0.25 m WIDTH

บริ ษทั เมคอะซีน จํากัด
makeAscene Company Limited

1:200

9 th.Floor Sri Fuengfung Building, 1016
Rama 4 Road, Sathorn
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DRAINAGE GUTTER
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INITIAL DEPTH AT -0.40
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66(0)2 633 9980
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WOR CONSULTANT Co.,Ltd
50/9 2nd Floor, Metalion Tower 2, Rama 1 Road,
Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +(662)612-3077 Fax: +(662)612-3078
www.wor-consultant.com
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MEE Consultants Co.,Ltd.
24/3 Soi Kasemsan 1,
Rama 1 Rd, Pathumwan,
Bangkok 10330,Thailand.
Office: +66 2612 4070
Fax: +66 2612 4070
Mobile: +66 8977 88947
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ั นะพงศ์ ภสถ.OIPQQ
วศิน ชุลีวฒ
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ELECTRICAL ENGINEER
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กิตติศกั ดิY พูลวิวฒ
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2.4.5 การจัดการมูลฝอย
1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย
(1) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการสามารถแยกได้ ดังนี้
- ขยะเปี ยก : เศษอาหาร ผัก ผลไม้
- ขยะแห้ ง : เศษกระดาษ ถุง ขวดแก้ ว พลาสติก
- ขยะอันตราย : หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดนํา้ ยาล้ างห้ องนํา้
(2) คาดว่าจะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 0.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน (รายการคํานวณแสดงไว้ ใน
ภาคผนวกที่ 4)
(3) ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทและชนิดของขยะ
- ปริ ม าณขยะเปี ยก คิ ด ที่ร้ อ ยละ 64 ของปริ ม าณขยะทั้ง หมด มี ป ริ ม าณเท่ า กับ 0.62
ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ปริ มาณขยะรี ไ ซเคิ ล คิดที่ร้อยละ 30 ของปริ มาณขยะทั้ง หมด มีปริ มาณเท่ ากับ 0.29
ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ปริมาณขยะแห้ ง คิดที่ร้อยละ 5.65 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีปริมาณเท่ากับ 0.0548
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือเท่ากับ 54.8 ลิตร/วัน
- ปริ ม าณขยะอั น ตราย คิ ด ที่ ร้อยละ 0.35 ของปริ ม าณขยะทั้ ง หมด มี ป ริ ม าณเท่ า กั บ
0.0052 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณ 5.2 ลิตร/วัน

2) การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ
2.1) ถังรองรับขยะ และห้องพักขยะแต่ละชัน้
- ชั้นที่ 1 จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้ วย 3 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องพักขยะ
เปี ยก มีพ้ ืนที่ 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ งทั่วไป และขยะรีไซเคิล มีพ้ ืนที่ 1.52
ตารางเมตร และห้ องพักขยะอันตราย มีพ้ ืนที่ 1.045 ตารางเมตร และจัดให้ มีห้องพัก
ขยะประจําชั้น ขนาดพื้นที่ 2.04 ตารางเมตร ภายในห้ องพักขยะแต่ละแห่ ง จัดให้ มีถัง
ขยะ ขนาด 100 ลิตร จํา นวน 3 ถัง รองรับขยะเปี ยก (ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทั่วไป (ถัง
สีนาํ้ เงิน) และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีดาํ และจัดให้ มีถังขยะ
อันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ ม) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีแดง
- ชั้นที่ 2 จัดให้ มีห้องพักขยะประจําชั้น ขนาดพื้นที่ 2.51 ตารางเมตร บริเวณใกล้ กบั บันได
หลัก ภายในห้ องพักขยะ จัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง รองรับขยะเปี ยก
(ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทั่วไป (ถังสีนาํ้ เงิน) และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้ อมรองรับ
ด้ วยถุงสีดาํ และจัดให้ มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ ม)
พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีแดง
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- ชั้นที่ 3-8 จัดให้ มีห้องพักขยะประจํา ชั้น ขนาดพื้นที่ 2.04 ตารางเมตร บริเวณใกล้ กับ
บันไดหลัก ภายในห้ องพักขยะแต่ละแห่ง จัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง
รองรับขยะเปี ยก (ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทั่วไป (ถังสีนาํ้ เงิน) และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง)
พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีดาํ และจัดให้ มีถงั ขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ถังสี
เทาฝาส้ ม) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีแดง

2.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอย
- จัดให้ มีแม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวันโดยขนส่งด้ วยลิฟต์โดยสาร ในช่วง
เวลา 10.00 น.ไปแล้ ว เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดินในขณะเก็บขน และกลิ่นเหม็น
ที่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ นํา มาเก็บรวบรวมไว้ ยังห้ องพั กขยะรวมบริเวณ
ชั้นล่างของโครงการ
- สําหรับขยะอันตราย โครงการจัดให้ มีแม่บ้านเก็บขนลงมาจากที่พักขยะของแต่ละชั้น
ทุกๆ วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของทุกเดือน ตามกําหนดนัดเก็บของสํานักงานเขตวัฒนา
โดยมีรายละเอียดการคัดแยกมูลฝอย ดังนี้
(1)มูลฝอยเปี ยก ให้ แม่บ้านนําขยะมูลฝอยเปี ยกจากถังมูลฝอยเปี ยกในแต่ละชั้นของอาคาร
โดยรวบรวมใส่ถุงดํา และมัดปากถุ งให้ แน่ น และนํา มารวบรวมไว้ ยังห้ องพั กมู ลฝอย
เปี ยก บริเวณห้ องพักขยะรวมชั้นล่าง
(2)มูลฝอยแห้ ง ให้ แม่บ้านนํามูลฝอยจากถังมูลฝอยแห้ ง และนํามารวบรวมไปยังห้ องพัก
มูลฝอยแห้ ง บริเวณห้ องพักขยะรวมชั้นล่าง จัดให้ มีแม่บ้านคัดแยกมูลฝอย ดังนี้
- มูลฝอยทีไ่ ม่สามารถนํา กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ได้ แก่ พลาสติกห่ อลูกอม ซอง
บะหมีสาํ เร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยล์ท่เี ปื้ อนอาหาร โดยจะรวบรวมใส่ถุงดํา
มัดปากถุงให้ แน่น แล้ วมาตั้งรวมไว้ ท่หี ้ องพักมูลฝอยแห้ ง บริเวณห้ องพักขยะรวม
ชั้นล่าง เพื่อรอการเก็บขนจากสํานักงานเขตวัฒนาต่อไป
- มูลฝอยทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ได้โดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น กระดาษ แก้ ว
พลาสติก และโลหะ โดยจะรวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้ แน่น และนํามาพักไว้ ยัง
ห้ องพักมูลฝอยแห้ ง บริเวณห้ องพักขยะรวมชั้นล่างให้ เป็ นระเบียบ เพื่อรอให้ ร้าน
รับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป
(3)มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และกระป๋ องยาฆ่าแมลง เป็ นต้ น
โดยให้แม่ บ้ า นรวบรวมขยะมู ล ฝอยอัน ตรายแต่ ล ะชั้ น มาเก็บ พั ก ไว้ ยั ง ห้ อ งพั ก ขยะ
อันตราย ชั้นล่าง ซึ่งจัดให้ มีถงั ขยะสีเทาฝาส้ ม ขนาด 250 ลิตร จํานวน 1 ถัง พร้ อมถุงสี
แดงรองรับ ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยอันตรายได้ นานกว่า 15 วัน เพื่อรอการเก็บ
ขนจากเขตวัฒนา แต่ในกรณีท่มี ีปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายมากเกินกว่าที่จะเก็บพักไว้
ภายในโครงการ ทางนิติบุคคลสามารถประสานงานกับทางเขตฯ เพื่อเข้ ามาดําเนินการ
จัดเก็บได้ ตลอดเวลา
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2.3) ห้องพักขยะรวม
ขยะที่เก็บ ได้ จากห้ องพั กขยะประจํา ชั้ น จะขนย้ า ยไปเก็บยั งห้ องพั กขยะรวมของโครงการ
บริเวณชั้นล่ าง ภายในอาคาร จํานวน 3 ห้ อง แยกเป็นห้ องพักขยะแห้ งทั่วไป-ขยะรีไซเคิล จํา นวน 1 ห้ อง ขยะ
เปี ยก จํานวน 1 ห้ อง และขยะอันตราย จํานวน 1 ห้ อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 2.4-11)
(1) ห้ องพักขยะแห้ งทั่วไป-ขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 1.6 x 0.95 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.2
ม.) มี ข นาดความจุ 1.92 ลู ก บาศก์เ มตร สามารถรองรั บ ขยะแห้ ง ทั่ว ไป และขยะ
รีไซเคิลได้ 5.57 วัน (1.92/(0.0548+0.29)) โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิลรวบรวมใส่ถุง
สีใส และขยะแห้ งทั่วไป รวบรวมใส่ถุงสีดาํ
(2) ห้ องพั กขยะเปี ยก มีขนาดพื้ นที่ 0.574 x 0.997 เมตร และ 2.04 x 0.753 เมตร
(ลึกกักเก็บ 1.2 ม.) มีขนาดความจุ 3.65 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปี ยก ได้
นาน 5.74 วัน (3.65/0.62) โดยจัดเก็บขยะเปี ยกรวบรวมใส่ถุงสีดาํ
(3) ห้ องพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 1.10 x 0.95 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.2 ม.) มีขนาด
ความจุ 1.32 ลูกบาศก์เมตร จัดให้ มีถังขยะสีเทาฝาส้ ม ขนาด 250 ลิตร จํานวน 1 ถัง
พร้ อมถุงสีแดงรองรับ สามารถรองรับขยะมูลฝอยอันตรายได้ 48.0 วัน (250/5.2)
ลักษณะของห้ องพักขยะ จะจัดเตรียมไว้ ดังนี้
- ผนังโดยรอบผิวฉาบปูนขัดมัน หลังคาเป็ น คสล. ผสมนํา้ ยากันซึมทํา ผิวซีเมนต์ขัดมัน
และพื้น คสล. ผิวปรับระดับขัดมัน
- ห้ องพักขยะ จัดให้ มีร่องระบายนํา้ เพื่อรวบรวมนํา้ จากห้ องพักขยะรวมเข้ าสู่ระบบบําบัด
นํา้ เสียรวมโครงการ
- จัดให้ มีแม่บ้านทําความสะอาดทุกครั้ง หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว

3) การกําจัดขยะมูลฝอย
เมื่อเปิ ดดําเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการ
อยู่ ในเขตรับผิดชอบของฝ่ ายรั กษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํา นักงานเขตวัฒนา จะนํา ขยะที่เก็บขนได้
ทั้งหมดไปยังสถานีขนถ่ ายและกํา จัดมู ลฝอยอ่อนนุ ช โดยไม่ มีขยะตกค้ าง สํา หรับช่ วงเวลาที่เข้ ามาเก็บขนขยะ
บริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบ จะเก็บขนในช่วงเวลาประมาณ 20.00-24.00 น. ของทุกวัน โดยห้ องพักขยะ
รวม ตั้งอยู่ภายในอาคาร มีประตูเปิ ด-ปิ ด และทางเดิน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถเข้ ามาเก็บขนได้ อย่ างสะดวก
ซึ่งโครงการจะประสานกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะให้ เปิ ดไฟฉุกเฉินไว้ ตลอดเวลาในช่วงที่ทาํ การเก็บขนขยะใน
โครงการ จึงคาดว่าการเข้ ามาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะได้ อย่างสะดวก และไม่มีขยะตกค้ าง
ภายในโครงการ ทั้งนี้โครงการได้ รับหนังสือยืนยันความสามารถในการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จากสํานักงานเขตวัฒนา เลขที่ กท 8506/3524 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังแสดงเอกสารในภาคผนวก
ที่ 1
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2.4.6 ระบบไฟฟ้ า
1) ระบบไฟฟ้ าทัว่ ไป
โครงการจะใช้ ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวง ซึ่งอยู่ ในพื้นที่การให้ บริการของการไฟฟ้ านครหลวง
เขตบางกะปิ ซึ่ งคาดว่ า โครงการจะมี ป ริ ม าณความต้ อ งการไฟฟ้ ารวมประมาณ 788.04 KVA โดยได้ ติ ด ตั้ ง
หม้ อแปลงไฟฟ้ าแรงสูงชนิด Immersed type transformer ขนาด 1,000 KVA จํานวน 1 ชุด ติดตั้งไว้ บริเวณพื้นที่
สีเขียวด้ านทิศเหนือ ชั้นที่ 1 เพื่อลดแรงดันไฟฟ้ าให้ เป็ นระบบไฟฟ้ าแรงตํ่าเข้ าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ ายไฟก่อน
จ่ายไปยังแต่ละห้ องพักอาศัยของโครงการ (ภาพที่ 2.4-12 และรายการคํานวณดังแสดงในภาคผนวกที่ 2)

2) ระบบป้องกันไฟฟ้ ารัว่ และป้องกันฟ้ าผ่า
โครงการจัดระบบสายดิน เพื่อป้ องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ ารั่ว และกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร และ
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าแบบเสาล่อฟ้ า เพื่อป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวง
(ภาพที่ 2.4-12(1)) และจัดให้ มสี ายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์
อย่างน้ อย 1 จุด ในทุกห้ องพัก ส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ กําหนดใช้ เป็ นแบบประหยัดพลังงาน

2.4.7 ระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
ระบบระบายอากาศภายในห้ องพักแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1) การระบายอากาศโดยวิธกี ล บริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้นจะใช้ พัดลม
ระบายอากาศช่ วย ได้ แก่ ห้ องปั๊ มนํา้ ห้ อง MDB ห้ องนํา้ ห้ องพักขยะ ห้ องไฟฟ้ า ห้ องเครื่อง
ลิฟต์ ห้ องแม่บ้าน ห้ องนิติบุคคล และ ห้ องออกกําลังกาย
1.2) การระบายอากาศโดยวิธีธ รรมชาติ โดยอาศัย ช่ องเปิ ดของห้ องพั ก ได้ แ ก่ ประตู หน้ า ต่ าง
ช่องลม ช่องว่างของอาคาร และระเบียงห้ องพักแต่ละห้ อง

2) ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ
โครงการจัดให้ มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ จํานวน 2 แห่ง ผนังของบันไดหนีไฟเป็ นผนังทนไฟทุก
ด้ าน มีรายละเอียดของระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ ดังนี้
- บันไดหลัก-หนีไฟ (ST-1) (บันไดหลัก และใช้ เป็ นบันไดหนีไฟ) ความกว้ าง 1.50 เมตร ตั้งแต่
ชั้นใต้ ดินที่ 2-ชั้นหลังคา มีประตูหนีไฟเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคาร ระบายอากาศแบบธรรมชาติ
ด้ วยขนาดช่องเปิ ดไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
- บั น ไดหนี ไ ฟ (ST-2) (บั น ไดหนี ไ ฟ) ความกว้ า ง 0.90 เมตร ตั้ ง แต่ ช้ั น ใต้ ดิ น ที่ 2-ชั้ น ที่ 8
มีประตูหนีไฟเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคารระบายอากาศด้ วยระบบอัดอากาศ ขนาด 11,000 CFM
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บทที่ 2
ในชั้นใต้ ดิน 2 ถึงชั้นใต้ ดิน 1 และวิธีธรรมชาติ โดยมีช่องเปิ ดระบายอากาศ ไม่ น้อยกว่ า 1.4
ตารางเมตร/ชั้น ในชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา (ภาพที่ 2.4-13)

3) ระบบระบายอากาศบริเวณทีจ่ อดรถยนต์ช้ นั ใต้ดิน
โครงการจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์ในอาคาร บริเวณชั้นใต้ ดิน-1 และชั้นใต้ ดิน-2 โดยใช้ พัดลมระบาย
อากาศสําหรับบริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 2.4-13(1)) ที่มีอตั ราการระบาย
อากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้ องใน 1 ชั่วโมง เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีราย
ละเอียดดังตารางที่ 2.4-1
ตารางที่ 2.4-1 ปริมาณความต้ องการอากาศหมุนเวียนในลานจอดรถยนต์ช้ันใต้ ดิน
ชั้นใต้ดนิ

พื้ นที่ ความสูง ปริมาตร เกณฑ์ทีใ่ ช้ ปริมาณการหมุนเวียนอากาศทีต่ อ้ งการ
(ตร.ม.) (ม.) (ลบ.ม.) คํานวณ
(ลบ.ฟ./นาที)

ชั้นใต้ดินที่ 2

800

2.7

2,160.0

4

5,082

ชั้นใต้ดินที่ 1

800

2.7

2,160.0

4

5,082

พัดลมหมุนเวียนอากาศทีเ่ ลือกใช้
(ลบ.ฟ./นาที)
11,000 CFM (จํานวน 1 ชุด)

ดังนั้นบริเวณชั้นใต้ ดิน โครงการจัดให้ มีการระบายอากาศด้ วยพัดลมระบายอากาศ ที่มีอัตราการ
ระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้ องใน 1 ชั่วโมง เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

2.4.8 ระบบป้องกันอัคคีภยั
โครงการติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่
47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีรายละเอียด ดังนี้

1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ติ ด ตั้ ง ในทุ ก ชั้ น ของอาคาร (นํา เสนอภาพตั ว อย่ า งในบางชั้ น เนื่ อ งจากการติ ด ตั้ ง แต่ ล ะชั้ น อยู่ ใ น
ตําแหน่งของอุปกรณ์ป้องกัน และแจ้ งเหตุไฟไหม้ คล้ ายกัน) ดังแสดงในภาพที่ 2.4-14 ประกอบด้ วย
1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Control Panel: FCP) ติดตั้งไว้ ภายใน
ห้ องนิติบุคคล บริเวณชั้น 1 ของโครงการ ทําหน้ าที่เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่อ
อุปกรณ์แจ้ งเหตุท่ีติดตั้งไว้ เริ่มทํางานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และหากมีเหตุเกิด
เพลิงไหม้ กจ็ ะส่งสัญญาณแจ้ งเหตุให้ ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีต้ ูแสดงแผนผังโซน
ของโครงการ (Graphic Annunciator Board: ANN) ชุดจ่ ายไฟช่ วยพร้ อมแบตเตอรี่ และ
ระบบเสียงตามสายประกาศ
1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่ อให้ หนีไฟ เป็ นสัญญาณแบบกริ่ ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้ ใกล้ กับ
Manual Pull Station บริเวณหน้ าบันไดหลัก และบันไดหนีไฟทุกชั้น ทําหน้ าที่รับสัญญาณ
จากเครื่องตรวจจับควัน และความร้ อน เพื่อส่งเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
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บทที่ 2
1.3 อุปกรณ์แจ้ งเหตุติดตั้ง 2 ประเภท ทั้งแบบแจ้ งเหตุอตั โนมัติ และแบบใช้ มือกด ดังนี้
(1) ชุ ดกดแจ้ งเหตุแบบใช้ มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้ บริเวณหน้ าบันไดหลัก และ
บันไดหนีไฟทุกชั้น
(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้ บริเวณห้ องเครื่องอัดอากาศ ห้ อง
ไฟฟ้ า ห้ องปั๊ม ห้ องนิติบุคคล ห้ องรับรอง ห้ องพักขยะรวม ห้ องพักขยะประจําชั้นทุก
ชั้น ทางเดิน โถงลิฟต์ โถงทางเข้ า บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้ องออกกําลังกาย และ
บริเวณห้ องนอนในห้ องชุดพักอาศัยทุกห้ อง ทุกชั้นของอาคาร
(3) เครื่องตรวจจับความร้ อน (Heat detector) ติดตั้งไว้ บริเวณลานจอดรถยนต์ช้ันใต้ ดิน
ห้ องนํา้ ส่วนกลาง และบริเวณส่วนครัวในห้ องชุดพักอาศัยทุกห้ องของอาคาร

2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้
ประกอบด้ วย ระบบท่อยืน และหัวรับนํา้ ดับเพลิง ดังนี้
2.1 ท่อยืน เป็ นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง มีจาํ นวน 1 ท่อยืน ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ติด
ตั้งตั้งแต่ช้ันใต้ ดิน 2 ไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เพื่อจ่ายนํา้ ให้ แก่ต้ สู ายฉีดนํา้ ดับเพลิง
2.2 ตู้สายฉีดนํา้ ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้ วย หัวต่อสายฉีดนํา้ ดับเพลิง ขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และสายฉีดนํา้ ดับเพลิงชนิดแข็งขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 30
เมตร โดยจะติดตั้งบริเวณใกล้ กบั ห้ องพักขยะประจําชั้น ซึ่งสามารถครอบคลุมการดับเพลิงได้
ทั้งชั้น
2.3 หั ว รั บ นํา้ ดั บ เพลิ ง นอกอาคาร (FDC) จํา นวน 1 หั ว เป็ นท่ อ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
2 ½ x 2 ½ x 4 นิ้ว เป็ นหัวรับนํา้ แบบ 2 ทิศทาง เพื่อรับนํา้ จากรถดับเพลิง สําหรับในกรณี
ฉุกเฉินยังใช้ นาํ้ จากสระว่ายนํา้ บนชั้นหลังคา และถังเก็บนํา้ ชั้นหลังคาของอาคาร มาช่ วยดับ
เพลิงได้

3) เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไว้ ภายในตู้เก็บสายฉีดนํา้ ดับเพลิง จํา นวน 1 ถัง/ตู้ เป็นเครื่องดับ
เพลิงมือถือชนิด ผงเคมีแห้ ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาด 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งให้ ส่วนบนสุดของตัว
เครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร

4) บันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟของโครงการเป็ นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยอพยพคนออกจากตัวอาคารชั้นบนสุดถึง
ชั้นพื้นดินมายังจุดรวมพลได้ อย่างปลอดภัย โดยรูปแบบบันไดหลักและบันไดหนีไฟของโครงการตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) และข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บันไดหลัก-หนีไฟ (ST-1) (บันไดหลัก และใช้ เป็ นบันไดหนีไฟ) อยู่ทางด้ านทิศเหนือ กว้ าง
1.50 เมตร ตั้งแต่ช้ันใต้ ดินที่ 2-ชั้นหลังคา มีประตูหนีไฟเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคารชั้นพื้นดิน ซึ่ง
เชื่อมกับพื้นที่สเี ขียวของโครงการ
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บทที่ 2
- บันไดหนีไฟ (ST-2) (บันไดหนีไฟ) อยู่ทางด้ านทิศใต้ กว้ าง 0.90 เมตร ตั้งแต่ช้ันใต้ ดินที่ 2ชั้นที่ 8 มีประตูหนีไฟเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งเชื่อมกับพื้นที่สเี ขียวของโครงการ
ดังนั้นบันไดหนีไฟทั้ง 2 แห่ ง ของโครงการ เชื่ อมกับพื้ นที่สีเ ขียว ซึ่ ง ไม่ ลาํ้ ออกไปยั งถนนภายใน
โครงการประกอบกับจัดให้ มีทางเดินภายในพื้นที่สเี ขียว เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยใน
โครงการ
- บันไดหนีไฟที่ 1 และ 2 อยู่ในตําแหน่งที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก สําหรับผู้พักอาศัยภายใน
อาคาร สามารถวิ่งหนีไฟได้ โดยใช้ เวลาประมาณ 8.63 นาที ทั้งนี้ถ้าคิดความตระหนกตกใจของ
คนและอื่นๆ คาดว่าเสียเวลาอีก 20 นาที โดยประมาณเวลาที่ต้องใช้ ระบายคนทั้งหมดออกจาก
อาคาร (20+8.63 นาที) เท่ากับ 28.63 นาที ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (รายการคํานวณในภาคผนวกที่ 2)
รายละเอียดการตรวจสอบการออกแบบบันไดหนีไฟของโครงการในชั้นใต้ ดิน 1 และชั้นใต้ ดิน 2 ให้
เป็ นไปตามข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ดังนี้
ข้อ 99 ให้ มีบันไดระหว่างชั้นจอดรถกว้ างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร อย่างน้ อยหนึ่งบันไดสําหรับ
พื้นที่ในชั้นจอดรถชั้นนั้นๆทุก 2,000 ตารางเมตร เศษของพื้นที่ถ้าเกิน 1,000 ตาราง
เมตรให้ มีบันไดดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบันได หากต้ องมีเกินหนึ่งบันได แต่ละบันไดต้ อง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
โครงการจัดให้ มีพ้ ืนที่จอดรถ และทางวิ่งภายในชั้นใต้ ดิน 2 เท่ากับ 935.73 ตารางเมตร ชั้นใต้ ดิน 1
เท่ ากับ 673.30 ตารางเมตร และชั้ น ที่ 1 เท่ ากับ 203.0 ตารางเมตร รวมมีพ้ ื นที่จ อดรถ และทางวิ่ ง ภายใน
โครงการทั้งสิ้น 1,764.03 ตารางเมตร และจัดให้ มีบันไดภายในแต่ละชั้น จํานวน 2 แห่ ง กว้ าง 1.5 เมตร และ
0.9 เมตร ซึ่ ง การออกแบบจํา นวนบั น ไดหนี ไ ฟบริ เ วณชั้ น ที่ จ อดรถของโครงการสอดคล้ องกั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

5) ระบบไฟส่องสว่างฉุ กเฉิน
เป็นโคมไฟฉุกเฉิน พร้ อมแบตเตอรี่สาํ รองไฟได้ นาน 2 ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้ าในกรณีฉุกเฉิน แยกเป็น
อิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานได้ โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน เป็ นระบบไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉิน ติดตั้งไว้ บริเวณห้ องเครื่องไฟฟ้ า ห้ องนิติบุคคล ห้ องออกกําลังกาย ห้ องเครื่องปั๊มนํา้ โถงต้ อนรับ ทางเดิน
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

6) ป้ายบอกทางหนีไฟ
เป็ นกล่องป้ ายที่มีตัวอักษร “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้ พลังงานไฟฟ้ าจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ พร้ อมแบตเตอรี่สามารถสํารองไฟได้ นาน 2 ชั่วโมงเมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้ บริเวณทางเข้ า -ออกบันได
หนีไฟ และทางเดิน

7) ป้ายบอกตําแหน่งจุดทีอ่ ยู่
เป็ นป้ ายพลาสติกใสปิ ดหุ้มภาพแปลนภายในอาคารของแต่ละชั้น ซึ่งแสดงรายละเอียดของตําแหน่ง
อุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็ นต้ น โดยจะติดไว้ บริเวณห้ องโถงหน้ าลิฟต์ของทุกชั้น และประตูภายในห้ อง
พักทุกห้ อง
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บทที่ 2
8) จุ ดรวมพล อยู่บริเวณด้ านล่างของโครงการ จํานวน 1 แห่ ง บริเวณพื้นที่จัดสวนด้ านหน้ าโครงการ
เมื่อหักลบพื้นที่ลาํ ต้ นของต้ นไม้ จะมีพ้ ืนที่จุดรวมพลเท่ากับ 91.43 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พักเท่ากับ
1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.29 ตารางเมตร (ผู้พักอาศัยในโครงการ 320 คน) ซึ่งเพียงพอต่อข้ อกําหนด (สผ.
กําหนดไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน) มีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพที่ 2.4-15)
ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่กดี ขวางการอํานวยการดับเพลิง และเส้ นทางวิ่งของรถดับเพลิงในกรณีเกิดอัคคีภัย
ของโครงการแต่อย่างใด และสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ตามการซ้ อมดับเพลิงประจําปี ของ
โครงการ ซึ่งโครงการต้ องขอคําปรึกษาจากหน่วยงานซ้ อมดับเพลิงต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
สรุ ป ผู้ อ อกแบบและคํา นวณของโครงการ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์แ ละ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ.2551 ดังนี้
ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
งานออกแบบและคํานวณ

สาขาวิชา

ผูอ้ อกแบบของโครงการ
ภาคีวิศวกร

1. ระบบดับเพลิงและ
ป้องกันอัคคีภยั

สามัญวิศวกร

- วิศวกรรมเครื่องกล พื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม. ทําได้ ทุกขนาด
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม พื้นที่ไม่เกิน 4,000 ตร.ม. ทําได้ ทุกขนาด
- วิศวกรรมอุตสาหการ
ทําไม่ได้
ทําไม่ได้

วุฒิวิศวกร
ทําได้ ทุกขนาด - นายกิตติศกั ดิ์ พูลวิวฒ
ั น์ชัยการ
ทําได้ ทุกขนาด วิศวกรรมเครื่องกล
ทําได้ ทุกขนาด ระดับวุฒิวศิ วกร
เลขที่ วก.940

2. ระบบสัญญาณเตือนภัย - วิศวกรรมไฟฟ้ า
และระบบป้องกันฟ้ าผ่า แขนงไฟฟ้ ากําลัง

ทําได้ ทุกขนาด

ทําได้ ทุกขนาด

ทําได้ ทุกขนาด - นายธนกฤต วิมลสกุลภัค
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
ระดับสามัญวิศวกร
เลขที่ สฟก.4506

3. ระบบไฟฟ้ าและเครือ่ ง - วิศวกรรมไฟฟ้ า แขนง
ไฟฟ้ ากําลัง
สํารองไฟ

ขนาดไม่เกิน
1,000 KVA

ขนาดไม่เกิน
50,000 KVA

ทําได้ ทุกขนาด - นายธนกฤต วิมลสกุลภัค
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
ระดับสามัญวิศวกร
เลขที่ สฟก.4506

4. ระบบลิฟท์ดบั เพลิง

- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้ า
แขนงไฟฟ้ ากําลัง

ทําไม่ได้
ทําไม่ได้

ควบคุมการติด ควบคุมการติด โครงการจัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่
ตั้งและตรวจสอบ ตั้งและตรวจ จึงออกแบบไม่มลี ิฟท์ดบั เพลิง
ระบบลิฟท์ สอบระบบลิฟท์

5. บันไดหนีไฟและการ
อพยพหนีไฟ

- สถาปัตยกรรมหลัก

พื้นที่ไม่เกิน
1,000 ตร.ม.

ทําได้ ทุกขนาด

ทําได้ ทุกขนาด - นายเกรียงไกร รัชตะวโรทัย
สถาปัตยกรรมหลัก
ระดับสามัญสถาปนิก
เลขที่ สสถ.2571

6. ระบบระบายอากาศ

- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ

ทําไม่ได้
ทําไม่ได้

ทําได้ ทุกขนาด
ทําได้ ทุกขนาด

ทําได้ ทุกขนาด - นายกิตติศกั ดิ์ พูลวิวฒ
ั น์ชัยการ
ทําได้ ทุกขนาด วิศวกรรมเครื่องกล
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2.4.9 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
โครงการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยประจํา อยู่ ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อ
อํานวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้ อยของผู้พักอาศัย พร้ อมจัดให้ มีประตูเปิ ด-ปิ ดบริเวณทางเข้ า
ออกอาคาร ด้ วยระบบคีย์การ์ ด และระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งไว้ ทุกชั้ นทุ กอาคารของ
โครงการ รายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 2.4-16)
1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดที่สามารถเฝ้ าดู
พื้นที่เพื่อป้ องกันความปลอดภัยตามจุ ดต่างๆ โดยคุณสมบัติของกล้ องสามารถจับภาพได้ ในเวลา
กลางคืน และระบบกล้ องสามารถบันทึกภาพได้ อย่างน้ อย 1 เดือน และสามารถดูภาพย้ อนหลังได้
2. ติดตั้งระบบการควบคุมประตูอตั โนมัติ (Access Control) ควบคุมการเข้ า-ออกอาคารของผู้พัก
อาศัย และบุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อด้ วยระบบคีย์การ์ด ที่ติดตั้งไว้ บริเวณโถงทางเข้ าอาคาร
และบริเวณชั้นที่ 8 ซึ่งมีการใช้ พ้ ืนที่ส่วนกลาง (ห้ องออกกําลังกาย) ร่วมกัน ข้ อมูลของผู้พักอาศัย
จะถูกบันทึกไว้ ในบัตร สําหรับบุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อต้ องมีการแลกบัตรประชาชนก่อนเข้ า
อาคาร และภาพของผู้มาติดต่อจะถูกบันทึกไว้ ด้วยกล้ อง CCTV บริเวณทางเข้ า-ออกโดยอัตโนมัติ
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2.4.10 พื้ นทีน่ นั ทนาการ และพื้ นทีส่ ีเขียว
โครงการจัดให้ มีพ้ ืนที่สเี ขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ และชั้นหลังคา เพื่อเป็ นพื้นที่สาํ หรับพักผ่อน
นันทนาการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เป็ นพื้นที่ส่วนกลางที่ให้ ผ้ ูพักอาศัยเข้ าไปใช้ สอยประโยชน์ได้ ซึ่งในการ
ออกแบบพื้นที่สเี ขียวของโครงการนั้น โครงการได้ หลีกเลี่ยงตําแหน่งของการปลูกพรรณไม้ ไม่ให้ ซ้อนทับกับระบบ
ท่ อ ระบายนํา้ ระบบบํา บั ด นํา้ เสี ย และรั้ ว ของโครงการ ออกแบบโดยนาย วงศ์ ว สุ เฉลยทรั พ ย์ สาขาภู มิ
สถาปัตยกรรม เลขที่ ภภส.176 โดยการออกแบบพื้นที่สเี ขียวชั้นล่าง มีการออกแบบพื้นที่สเี ขียว 2 บริเวณ ได้ แก่
1.1 พื้นที่สเี ขียวชั้นที่ 1 (ที่ไม่อยู่บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน)

มีขนาดพื้นที่ 228.1 ตารางเมตร

1.2 พื้นที่สเี ขียวชั้นที่ 1 (ที่อยู่บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน)

มีขนาดพื้นที่ 40.8 ตารางเมตร

(พื้นที่สเี ขียวชั้นที่ 1 ที่อยู่บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน ไม่นาํ มานับเป็ นขนาดพื้นที่สเี ขียวชั้นล่าง โดยนํา
ไปคิดรวมกับพื้นที่สเี ขียวบนอาคาร)
พื้นที่สเี ขียวที่อยู่บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดนิ และบนอาคาร จะจัดให้ มรี ะดับดินปลูกสําหรับไม้ ยืนต้ นมีความ
ลึก 1.0 เมตร และไม้ พุ่มมีความลึก 0.6 เมตร และการคํานวณขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการไม่นาํ พื้นที่สีเขียว
ภายใต้ แนวอาคาร พื้นที่สเี ขียวที่มีขนาดความกว้ างน้ อยกว่า 1.0 เมตร และพื้นที่บ่อดินกําจัดก๊าซมีเทน และบําบัด
ละอองออยมาคํา นวณเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังแสดงระยะความกว้ างของพื้นที่ปลูกในภาพที่ 2.4-17
ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคของโครงการจะอยู่ท่ีใต้ ดินของชั้นใต้ ดิน-2 บริเวณชั้นล่ างจะเป็ นรางระบายนํา้
รอบโครงการ ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่ไม่ได้ จัดให้ เป็ นพื้นที่สเี ขียว ดังนั้นตําแหน่งที่ปลูกพรรณไม้ ท่โี ครงการออกแบบไว้
จะสามารถทําให้ พรรณไม้ ท่ปี ลูกเจริญเติบโตได้ อย่างยั่งยืน

1) พื้ นทีส่ ีเขียวตามข้อกําหนด และพื้ นทีส่ ีเขียวของโครงการ (ภาพที่ 2.4-17)
พื้ นทีส่ เี ขียวตามข้อกําหนด

พื้ นทีส่ เี ขียวของโครงการ

หมายเหตุ

1. จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียว 1 คนต่อ 1.29 ตร.ม.
- จํานวนผู้พักอาศัยของโครงการ = 320 คน
- พื้นที่สเี ขียวของโครงการ
= 414.18 ตร.ม.
- พื้นที่สเี ขียวชั้นพื้นดิน
= 228.10 ตร.ม.
- ปลูกไม้ ยืนต้ น ชั้นพื้นดิน
= 228.10 ตร.ม.

เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนด

2. พื้ นทีส่ เี ขียวยังยื
่ นตามมติ ครม.
2. พื้ นทีส่ เี ขียวยังยื
่ นตามมติ ครม.
(ไม่ น้ อ ยกว่ า 50% ของพื้ นที่ว่ า งตามกฎหมาย - จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวยั่งยืนชั้นพื้นดินที่เป็ นไม้ ยนื ต้ น
ควบคุมอาคาร)
= 228.10 ตร.ม.
- พื้นที่ช้ันที่มากที่สดุ = 1,179 ตร.ม.
- ที่ว่างร้ อยละ 30 = 251.2 ตร.ม.
- ดังนั้นต้ องมีพ้ ืนที่สเี ขียวยั่งยืนชั้นล่าง
= 125.6 ตร.ม.

เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนด

1. พื้ นทีส่ เี ขียวไม่นอ้ ยกว่า 1 คนต่อ 1 ตร.ม.
- จํานวนผู้พักอาศัยของโครงการ = 320 คน
- พื้นที่สเี ขียวที่ต้องจัดให้ มี
= 320 ตร.ม.
- ชั้นพื้นดินไม่น้อยกว่า 50% = 160 ตร.ม.
- ปลูกไม้ ยืนต้ น ชั้นพื้นดิน
= 80.0 ตร.ม.

เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนด
เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนด
เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนด
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2) การจัดพื้ นทีส่ ีเขียวของโครงการ
โครงการจัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวไว้ ให้ เป็ นสวนหย่อมบริเวณชั้นล่าง และชั้นหลังคา รวมมีพ้ ืนที่สีเขียว
ทั้งหมดประมาณ 414.18 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนผู้พักอาศัยภายในโครงการต่อพื้นที่สเี ขียว (320 คน ต่อ
414.18 ตร.ม. หรือ 1 คน ต่อ 1.29 ตร.ม.) มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) พื้ นที่สีเขียวชั้นล่าง มีขนาดพื้นที่สเี ขียว เท่ากับ 228.10 ตารางเมตร (ไม่นับพื้นที่สเี ขียว
ชั้นล่ างที่อยู่ บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน) จัดให้ มีการปลูกไม้ ยืนต้ น และไม้ พุ่มคลุมดิน ราย
ละเอียด ดังนี้
(1) ไม้ ยืนต้ น มีขนาดพื้นที่สเี ขียว 228.10 ตร.ม. ไม้ ยืนต้ น ประมาณ 72 ต้ น ได้ แก่
- ต้ นสะเดาช้ าง

จํานวน

3

ต้ น

- ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่

จํานวน

69

ต้ น

(2)ไม้ พุ่ม และคลุมดิน โดยมีชนิดพันธุไ์ ม้ ท่ปี ลูก ได้ แก่ คล้ าหางนกยูง ไทรใบกลม เฟริ์น
บอสตัน และหญ้ ามาเลเซีย
2.2) พื้ นที่สีเขี ยวบนอาคาร มีขนาดพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 186.08 ตารางเมตร ประกอบด้ วย
พื้นที่สเี ขียวบนโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน และพื้นที่สีเขียวชั้นหลังคา จัดให้ มีการปลูกไม้ ยืนต้ น
และไม้ พุ่มคลุมดิน รายละเอียด ดังนี้
(1) ชั้นล่ าง (บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน) มีขนาดพื้นที่สีเขียว 40.80 ตารางเมตร จัดให้ มี
การปลู ก ไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ต้ นมะฮอกกานีใ บใหญ่ จํา นวน 5 ต้ น และปลู กไม้ พุ่ ม
ได้ แก่ เฟิ ร์นบอสตัน
(2) ชั้ น หลั ง คา มี ข นาดพื้ นที่สีเ ขี ย ว 145.28 ตารางเมตร จั ด ให้ มี ก ารปลู ก ไม้ ยื น ต้ น
ได้ แก่ ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่ จํานวน 39 ต้ น และปลูกไม้ พ่มุ และไม้ คลุมดิน ได้ แก่
กระดุมทองเลื้อย และเฟิ ร์นบอสตัน
นอกจากนี้จัดให้ มีการปลูกต้ นรําเพย บริเวณระเบียงห้ องพัก และมีระแนงอะลูมิเนียม ส่วนบริเวณ
ชั้นล่าง จัดให้ มีการปลูกต้ นมะฮอกกานี สูง 8.10 เมตร เพื่อความสวยงาม และช่วยบดบังภูมิทศั น์ ระหว่างอาคาร

3) รูปตัดพื้ นทีส่ ีเขียวของโครงการ
ออกแบบพื้นที่สเี ขียวของโครงการชั้นล่างที่ต้งั อยู่บนโครงสร้ างชั้นใต้ ดินให้ เป็ นพื้นที่ปลูกไม้ ยืนต้ น
ที่ระดับความลึก 1.0 เมตร ดังแสดงในรูปตัด C1 จะไม่กระทบกับโครงสร้ างชั้นใต้ ดิน นอกจากนี้จัดให้ มีระดับดิน
ปลูกไม้ ยืนต้ นชั้นและระดับดินปลูกไม้ พุ่มชั้นหลังคาของโครงการ ที่ระดับความลึก 1.0 เมตร โดยไม่รวมกับชั้น
กรวดทราย ดังแสดงในรูปตัด A2 และ B2
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ข้ อ สัญลักษณ์ ชือไทย/ชือวิทยาศาสตร์
0.30
0.30 0.30
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กระดุมทองเลือย
16.66+21.90
Wedelia trilobata (L) Hitch
0.30
2
0.30 0.30
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37.78+72.94
Nephrolepis exaltata(L)Schott.
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ภาพที่ 2.4-17(14) การปลูกต้นไม้ เพื่อบดบังทัศนียภาพกับอาคารข้างเคียง

ปลูก ต้ น มะฮอกกานี ริม รั ว้ ด้ านติด
โครงการ Voque
สูง 8-10 เมตร

ระแนงอะลูม เิ นียมบดบังสายตา

ปลูก ต้ น รําเพยที่ร ะเบียง เพื่อ บดบังสายตา

รูปด้ านมุมมองจากโครงการ Voque

บทที่ 2

2.5 การดําเนินการก่อสร้าง
2.5.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง
1) งานเตรียมการก่อสร้าง
งานเตรียมการก่อสร้ างเริ่มจากส่วนงานรังวัดขอบเขตพื้นที่ส่วนต่างๆ และการจัดทํารั้วกั้นเขตบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ าง พร้ อมวางแผนการดําเนินการก่อสร้ างให้ เป็ นสัดส่วน และสะดวกต่อการปฏิบัติงานก่อสร้ าง

2) งานปรับพื้ นที่ และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
กิจกรรมงานขุดและปรับถมดินในพื้นที่โครงการ ในการเตรียมพื้นที่เพื่อวางแผนการก่อสร้ างอาคาร
จะไม่มีการนําดินมาถมเพิ่มเติม แต่จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้ างชั้นใต้ ดิน ฐานราก และเสาเข็ม (รายการคํานวณ
แสดงในภาคผนวกที่ 2)
- ปริมาตรดินขุด ชั้นใต้ ดิน

7,408 ลูกบาศก์เมตร

- ปริมาตรดินขุด ทําหลุมจอดรถอัตโนมัติ

1,002 ลูกบาศก์เมตร

- ปริมาตรดินขุด ระบบสาธารณูปโภค

395

- ปริมาตรดินขุด ทั้งสิ้น

8,805 ลูกบาศก์เมตร

- ปริมาตรดินถม

1,883 ลูกบาศก์เมตร

- ปริมาตรดินทีต่ อ้ งขนออก

6,922 ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุดที่ต้องนําออกภายนอกโครงการทั้งสิ้นประมาณ 6,922 ลูกบาศก์เมตร โดยดินขุดส่วน
เกินที่เกิดขึ้น ผู้รับเหมาจะเป็ นผู้ดาํ เนินการนํา ไปขายยังสถานที่รับซื้อ โดยเส้ นทางในการขนส่งดินใช้ ถนนซอย
สุขมุ วิท 31 เป็ นเส้ นทางหลัก ใช้ รถขนส่งดิน 6 ล้ อ ที่มขี นาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าจะขนส่งประมาณ
20 เที่ยว/วัน คิดเป็ นการขนส่งดิน (6,922/(12x20)) ประมาณ 29 วัน
บริษัทที่ปรึกษาจะกําหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวการขุด และถมดิน ตลอดจนควบคุมไม่ให้ เกิด
ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
1. โครงการจะต้ องยื่นคําร้ องขออนุญาตขุด และปรับถมดินกับสํานักงานเขตก่อนเริ่มปฏิบตั ิงาน
2. จัดให้ มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้ างตะกอนดิน
ออกนอกโครงการ โดยจัดให้ มีตาข่ายพรางแสง หรือผ้ าใบคลุมดินในส่วนที่ขุดดินดังกล่ าวไว้
ก่อนมีการปรับถมกลับ
3. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดินและถมดิน ที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนจากการดํา เนิน
โครงการ เจ้ าของโครงการจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที
ในการก่ อสร้ างโครงการจะต้ องมีการนํา รถขนส่ งวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ขนดิ น และคนงานเข้ า มาในพื้ นที่
โครงการ ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ เกิดผลกระทบด้ านการจราจรต่อพื้นที่โดยรอบ โครงการจึงวางแผนการบริหารจัดการ
การจราจรในช่วงก่อสร้ าง เพื่อลดผลกระทบด้ านการจราจร ดังนี้
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บทที่ 2
- กําหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และขนดิน ให้ อยู่ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
- ห้ ามรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ดิน และคนงานจอดกีดขวางบนถนนซอยสุขมุ วิท 31 โดยเด็ดขาด
- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถภายในโครงการเท่านั้น โดยพื้นที่ภายในโครงการสามารถจอดรถขนส่ง
ได้ จาํ นวน 4 คัน (ภาพที่ 2.5-2) โดยโครงการต้ องจัดให้ มีวิทยุส่อื สารในระหว่างการก่อสร้ าง
เพื่อคอยควบคุมไม่ให้ รถขนส่งวัสดุก่อสร้ างมาจอดกีดขวางเส้ นทางบริเวณซอยสุขมุ วิท 31
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกบริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ
และคอยดูแลไม่ให้ รถขนส่งวัสดุของโครงการจอดกีดขวางซอยสุขมุ วิท 31
- ในช่วงทําฐานรากของโครงการจัดให้ มีการวางแผ่นเหล็กชั่วคราวที่สามารถรองรับนํา้ หนักได้ ไม่
น้ อยกว่า 20 ตัน เพื่อให้ สามารถนํารถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ดิน และคนงานเข้ ามาจอดภายใน
พื้นที่โครงการได้ โดยไม่เป็ นอุปสรรคในการก่อสร้ างชั้นใต้ ดนิ รายละเอียดดังภาพ

ภาพแสดงตัวอย่างการนํารถเข้าจอดภายในพื้ นทีโ่ ครงการ ขณะก่อสร้างชั้นใต้ดิน

3) งานฐานราก และชั้นใต้ดิน
โครงการมีกาํ หนดการวางแผนงานการก่อสร้ างโครงการเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 เดือน (ตารางที่
1.5-1) โดยเป็ นการก่อสร้ างฐานรากใช้ ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
การก่อสร้ างฐานรากจะใช้ เสาเข็มเจาะระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pie Toe Grouting)
ขนาด 0.6 เมตร รั บนํา้ หนักปลอดภัย (SWL) ได้ ไม่ น้อยกว่ า 120 ตัน/ต้ น และขนาด 0.8 เมตร รั บนํา้ หนัก
ปลอดภัย (SWL) ได้ ไม่น้อยกว่า 200 ตัน/ต้ น (ภาพที่ 2.5-1) โดยขั้นตอนการติดตั้งเสาเข็มระบบ FC-PTG นี้
สามารถแยกการทํางานออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.1) ติดตั้งเสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pie Toe Grouting)
เสาเข็ม ที่ใ ช้ ใ นระบบนี้ จะเป็ นเสาเข็ม SPUN ซึ่ ง มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.6 และ 0.8
มิลลิเมตร ใส่สว่านในรูตรงกลางของเสาเข็ม และยกเสาเข็มไปตรงบริเวณที่ต้องการกดเสาเข็มให้ จมดิน หมุนสว่าน
เจาะดิน คลายดินพร้ อมกดเสาเข็มลงในดิน ทําเช่นนี้สลับกันไปจนกว่าเสาเข็มได้ ความลึกตามที่ต้องการ
3.2) Grouting
Grouting คือ การเสริมประสิทธิภาพของดินบริเวณปลายเสาเข็ม โดยการอัดฉีดนํา้ ปูนเพื่อให้
เสาเข็มรับนํา้ หนักบรรทุกได้ ตามต้ องการ มีข้นั ตอนดังนี้
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(1) Plug Grouting
- หลั ง จากที่ ติ ด ตั้ ง เสาเข็ม เจาะระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pie Toe
Grouting) เสร็จแล้ ว นํา้ ท่อ Casting ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.3 นิ้ว มาใส่ตรงกลาง
รูเสาเข็ม ต่อกันจนถึงระดับที่ต้องการ โดยทั่วไประดับของปลาย Casting จะจัดให้ อยู่
เลยระดับปลายเสาเข็มประมาณ 0.5 เมตร ถึง 1.00 เมตร และให้ ระดับ TOP ของ
Casting อยู่เหนือระดับดินเล็กน้ อย
- ใส่ท่ออัดฉีดนํา้ ปูนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ในท่อ Casting ตรงปลายท่อเจาะรู
เป็ นระยะความยาว 1.00 เมตร และใส่ปลอกยางป้ องกันดินเข้ ามาในรู อูดปลายท่อ
อัดฉีดนํา้ ปูนด้ วยการเชื่อม หรือใช้ ฝาเกลียวปิ ดท่อก็ได้
- ให้ ระดับปลายท่ออัดฉีดนํา้ ปูนอยู่ระดับเดียวกับปลายท่อ Casting
- ถอน Casting ขั้ น มาประมาณ 1-2 เมตร แล้ วใส่ นาํ้ ปู น 200-400 ลิ ต ร ลงใน
Casting พร้ อมปิ ดฝา Casting อัดนํา้ ปูนด้ วยแรงดันเล็กน้ อย
- ท่อ Casting จะต้ องถอนขึ้นให้ หมดหลังจาดอัดนํา้ ปูนเสร็จ
(2) 1ST Stage Grout
- หลังจาก Plug Grout แล้ วทิ้งไว้ อย่างน้ อย 18 ชั่วโมง จะต้ องฉีดนํา้ ปูนอีก แต่ก่อนจะ
อัดฉีดนํา้ ปูนจะต้ องทําการล้ างท่อโดยการฉีดด้ วยนํา้ ทั้งนี้เพื่อให้ ซีเมนต์ท่จี ับอยู่รอบๆ
และในรูท่อแตกก่อน
- อัดฉีดนํา้ ปูนในขั้นนี้ จํานวน 1,000 ลิตร หรือมากกกว่าด้ วยแรงอัด
- หลังจากอัดฉีดนํา้ ปูนแล้ วล้ างท่อด้ วยนํา้ ให้ สะอาดเป็ นการสิ้นสุด 1ST Stage Grout
(3) 2ND Stage Grout
- หลังจากเสร็จ 1ST Stage Grout แล้ วทิ้งไว้ อย่ างน้ อย 18 ชั่วโมง แล้ วอัดฉี ดนํา้ เช่ น
เดียวกันกับใน 1ST Stage Grout
- ต่อไปในขั้นนี้จะอัดฉีดนํา้ ปูนอีกประมาณ 1,000 ลิตร หรือมากกว่าเป็ นการสิ้นสุดการ
ทํา 2ND Stage Grout ถอนท่อนํา้ ฉีดปูนขึ้น
3.2) ขั้นตอนการขุด ติดตั้งกําแพงกันดิน และระบบคํ้ายันชัวคราว
่
ชั้นใต้ดิน
ในการขุดดินเพื่อทําฐานราก ชั้นใต้ ดิน และก่อสร้ างงานระบบที่ฝังอยู่ใต้ ดิน ได้ แก่ ถังเก็บนํา้
ใต้ ดิน ระบบบําบัดนํา้ เสีย และบ่อลิฟต์ โครงการจะกําหนดให้ มีมาตรการป้ องกันการพังทลายของดินต่อพื้นที่ข้าง
เคียง โดยการติดตั้งระบบป้ องกันดินพังทลาย 2 แบบ คือ ส่วนที่เป็ นที่จอดรถอัตโนมัติจะติดตั้ง Pile Wall และ
ส่วนที่เป็ นชั้นใต้ ดินโดยรอบอาคาร จะติดตั้ง Sheet Pile ซึ่งการติดตั้งระบบคํา้ ยันชั่วคราว การถอดระบบคํา้ ยันใน
แต่ละชั้น การถอนกําแพงพืดเหล็ก รวมทั้งการฉีดนํา้ ปูนภายกหลังการถอดกําแพงพืดเหล็ก เพื่อปิ ดรูในดินที่ถูก
แทนที่ด้วยแผ่นชีทไพล์ โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังแสดงในภาคผนวกที่ 2 ดังแสดงในภาพที่ 2.5-1
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(1) ขั้นตอนการติดตั้งกําแพงกันดิน (Sheet Pile) โดยรอบชั้นใต้ดินโครงการ
1. ในการออแบบระบบป้ องกันดินพัง วิศวกรจะเป็ นผู้จัดทํารายการคํานวณ Sheet Pile, King
Post และระบบคํา้ ยัน โดยการออกแบบจะปฎิบัติตามข้ อกําหนดของกรุงเทพมหานคร และ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2. ในการทํา Sheet Pile จะใช้ Silent Piler ซึ่งเป็ นระบบ Hydraulic ป้ องกันความสั่นสะเทือน
เพื่อไม่ให้ อาคารข้ างเคียงได้ รับผลกระทบด้ านความสั่นสะเทือน
3. ทําการปักเสา King Post เพื่อรองรับนํา้ หนักของเครื่องจักรในระหว่างการทํางาน
4. ทําการขุดเปิ ดหน้ าดิน และติดตั้งระบบคํา้ ยัน ดังนี้
4.1 ติดตั้ง SHEET PILE โดยรอบอาคารที่ระดับ -19.00 เมตร
4.2 ทําการเปิ ดหน้ าดิน ลึก 2 เมตร เพื่อติดตั้งระบบคํา้ ยัน ชั้นที่ 1 ที่ระดับ -1.50 เมตร
และทําการ Preload
4.3 ทําการเปิ ดหน้ าดินลึก 6 เมตร เพื่อติดตั้งระบบคํา้ ยัน ชั้นที่ 2 ที่ระดับ -5.40 เมตร
และทําการ Preload
4.4 ทําการเปิ ดหน้ าดิน ลึก 8.00 เมตร(ระดับสุดท้ าย) และทําการเท Lean Concrete ทันที
หลังจากเปิ ดหน้ าดิน
4.5 ทําการเท Mat Foundation (ความหนา 1.8 เมตร)
4.6 ทําการปลดคํา้ ยันระดับ ชั้นที่ 2 และติดตั้งแผ่นพื้นชั้นใต้ ดิน 1
4.7 ทําการปลดคํา้ ยันระดับ ชั้นที่ 1 และ 2 และติดตั้งแผ่นพื้นชั้นใต้ ดิน 1
(2) ขั้นตอนการติดตั้งกําแพงกันดินโดยรอบที่จอดรถอัตโนมัติ
1. ติดตั้ง Pile Wall ขนาด 1.0 เมตร รับนํา้ หนักปลอดภัย (SWL) ได้ ไม่น้อยกว่า 270 ตัน/
ต้ น จํานวน 42 ต้ น รอบระบบจอดรถอัตโนมัติ
2. หลังจากขุดดินจนถึงระดับผิวล่างของพื้นหลุมจอดรถแล้ ว ให้ ปรับระดับดิน และเทคอนกรีต
หยาบ และติดตั้งระบบกันซึมใต้ พ้ ืน
3. ติดตั้ง Dowel Bar ระหว่างพื้นหลุมจอดกับ Pile Wall และติดตั้งระบบกันซึมโดยรอบ
4. วางเหล็กเสริมคอนกรีตแบบก่อสร้ าง ทําความสะอาด และเทคอนกรีตพื้นหลุมจอดรถ
5. ทําการวางเหล็กเสริมสําหรับกําแพงโดยรอบ และเทคอนกรีตหลังจากคอนกรีคพื้นบ่อได้
อายุและมีความแข็งแรงพอเพียง
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บทที่ 2
4) งานโครงสร้าง
หลังจากเสร็จสิ้นงานฐานราก และชั้นใต้ ดินแล้ ว จะก่อสร้ างตัวอาคารเริ่มจากงานวางคาน งานทําพื้น
และทําผนังกํา แพงของตัวอาคาร ทั้งนี้โครงการจะเลือกใช้ วัสดุสาํ เร็จรูปที่หล่ อสําเร็จจากโรงงาน เช่น พื้นอาคาร
สําหรับการขึ้นโครงสร้ างอาคาร โครงการต้ องจัดทํานั่งร้ าน และคลุมส่วนของโครงสร้ างอาคารที่ก่อสร้ างแล้ วด้ วย
ผ้ าใบรอบตัวอาคาร
การออกแบบโครงสร้ างอาคารจะคํานึงถึงการรองรับแรงด้ านข้ างจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหวตาม
ที่ระบุไว้ ในกฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้ หนัก ความต้ านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้ านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่ นดินไหว พ.ศ.2550 โดยการออกแบบนี้คาํ นึงถึงกํา ลั งรั บนํา้ หนักของ
อาคาร (Strength Design) และการออกแบบให้ มีสภาวะใช้ งานที่เหมาะสม (Serviceability Design) โดยควบคุม
การแอ่นตัวของอาคาร ให้ อยู่ในพิกัดควบคุมที่กาํ หนดไว้ ตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้ าง ออกแบบโดย
นายวรนารถ แช่มสุวรรณ ประเภท สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน สย.8266 (รายการคํานวณ
ในภาคผนวกที่ 2)
นอกจากนี้การคํานวณออกแบบโครงสร้ างของอาคารยังเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
มาตรฐานการออกแบบโครงสร้ าง ดังนี้
- เทศบัญญัติและข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
- กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.2527 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- มาตรฐานการออกแบบรับแรงลมและตอบสนองของอาคาร มยผ.1311-50 ของกรมโยธาธิการ
ผังเมือง
- มาตรฐานการออกแบบอาคารต้ านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1302
- มาตรฐานสําหรับอาคารเสริมเหล็ก โดยวิธกี าํ ลังของ ว.ส.ท.ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2550
- AVI Building Code Requirements for Structural Concrete (318M-99)

5) งานติดตั้งระบบ
งานติดตั้งระบบ ซึ่งประกอบด้ วย ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบบําบัดนํา้ เสีย และระบบระบาย
นํา้ ซึ่งงานนี้จะดําเนินการควบคู่ไปกับงานโครงสร้ างอาคาร

6) งานตกแต่ง
งานส่วนนี้จะประกอบด้ วย งานตกแต่งอุปกรณ์ท่ใี ช้ สาํ หรับภายนอกอาคาร และรวมไปถึงการจัดสวน
จัดสรรพื้นที่สเี ขียว และจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยโดยรอบอาคาร
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2.5.2 รายละเอียดเกีย่ วกับคนงานก่อสร้าง
การทํางานแต่ละช่วงของการก่อสร้ างจะมีการใช้ คนงานในจํานวนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากทางโครงการยัง
ไม่ได้ คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ าง ทางบริษัทฯ ที่ปรึกษาจึงคาดการณ์ว่าในแต่ช่วงที่จะมีการใช้ คนงานมากที่สดุ คือ
ช่วงงานโครงสร้ าง ประมาณ 200 คน เป็ นการทํางานแบบเช้ ามา-เย็นกลับ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้ าอุปกรณ์ก่อสร้ าง

1) บริเวณพื้ นทีก่ ่อสร้าง
โครงการได้ กาํ หนดให้ มรี ะบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สาํ คัญภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 2.5-2)

1. การใช้น้ าํ ช่วงก่อสร้าง
แหล่ งนํา้ ใช้ : ช่วงก่อสร้ างของโครงการจะใช้ นาํ้ ประปาของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท
ดังนั้นในช่วงก่อสร้ างจึงมีนาํ้ ใช้ สะดวกทั้งคนงานก่อสร้ าง และการก่อสร้ าง
ปริมาณการใช้ นาํ้ : ช่วงก่อสร้ างโครงการจะมีการใช้ นาํ้ ทั้งหมด 14.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่ง
เป็นนํา้ ใช้ สาํ หรับคนงานก่อสร้ างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน และนํา้ ใช้ สาํ หรับการก่อสร้ าง เช่ น ผสมปูน
สําหรับก่ออิฐ ฉาบผนัง ล้ างอุปกรณ์ ประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน (รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 4)
การสํา รองนํา้ : โครงการจะจัดให้ มีถังสํา รองนํา้ สํา หรับใช้ ก่อสร้ างเป็ นถังสํา เร็จรูป ขนาด 5
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 4 ถัง สามารถสํารองนํา้ ใช้ ได้ นาน 1.4 วัน

2. การบําบัดนํ้าเสีย และสิง่ ปฏิกูลของคนงาน
นํา้ เสียในช่วงก่อสร้ างส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้ าง ประกอบด้ วย นํา้ เสียจากส้ วม ซึ่งจะมี
อัตราการเกิดนํา้ เสียประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของนํา้ ใช้ ) แบ่งเป็ น
- นํา้ เสีย ส้ วมประมาณ 0.56 ลู กบาศก์เ มตร/วั น คิด ที่ 10% ของนํา้ เสียที่เ กิดขึ้น (ธงชั ย,
2530) มีค่า BOD ประมาณ 494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง ไข่เกษ, 2534)
- นํา้ เสียจากการชํา ระล้ างประมาณ 5.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD ประมาณ 154.35
มิลลิกรัม/ลิตร (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2530)
การบําบัดนํา้ เสียจากส้ วมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดให้ มีส้วม จํานวน 10 ห้ อง ใช้
ระบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาดความจุ ถัง 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด เพื่อบําบัดให้ ได้
มาตรฐานจากนั้นจะระบายเข้ าสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ

3. การกําจัดขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดจากการก่อสร้ างส่วนใหญ่จะเป็ นประเภท เศษหิน เศษปูน และเศษไม้ ขยะบางส่วน
จะถูกนํากลับมาใช้ ใหม่ เช่น ไม้ แบบ และบางส่วนสามารถใช้ ในการถมที่ได้ เช่น พวกเศษปูน หรือเศษหิน (ขยะใน
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ส่วนนี้ บริษัทผู้รับเหมาเป็ นผู้รับผิดชอบในการนําไปกําจัด) และขยะจากคนงานก่อสร้ าง โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในช่วงการก่อสร้ าง ประกอบด้ วยกัน 2 ส่วน คือ

3.1 ขยะที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจําวันของคนงาน
คนงานก่อสร้ าง จํานวนประมาณ 200 คน ซึ่งมาทํางานแบบเช้ ามาเย็นกลับคาดว่าจะมีขยะ
เกิดขึ้นประมาณ 300 ลิตร/วัน ใช้ อตั ราการเกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน (คิดที่ 50% ของอัตราการเกิดขยะปกติ ;
กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย : สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม, 2542)
โครงการได้ จัดให้ มีถังรองรับขยะ ขนาด 200 ลิตร จํานวน 6 ถัง แยกเป็ นขยะแห้ ง 3 ถัง
และขยะเปี ยก 3 ถัง สามารถรองรับขยะได้ นาน 4.0 วัน วางไว้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
สําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกํา จัด โครงการจะประสานงาน และเขียนคํา ร้ องไปยัง
สํานักงานเขตวัฒนา เพื่อเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขน และกําจัด เพื่อนําไปกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะต่อไป

3.2 ขยะที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
จากการศึ ก ษาของ รศ.อุษ ณีย์ อุย ะเสถีย ร และคณะ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ป ระเมิ น
ปริมาณของเสียจากการก่อสร้ างอาคารสําหรับที่พักอาศัย (ไม่รวมดัดแปลงอาคาร) พบว่ามีอตั ราการผลิตของเสีย
เฉลี่ยอยู่ท่ี 56.23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นขยะที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้ างอาคารโครงการมีปริมาณเกิด
ขึ้นดังนี้
- พื้นที่ประโยชน์ใช้ สอยของอาคาร = 8,242.82 ตารางเมตร
- อัตราการผลิตของเสียเฉลี่ย
= 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร
- ดังนั้นขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ = (8,242.82 x 56.23)/1,000
= 461.30 ตัน
(วัสดุก่อสร้ าง 1 ตัน มีความหนาแน่น 0.67 ลูกบาศก์เมตร; สถาบันโยธาไทย)
= 309.07 ลูกบาศก์เมตร
ขยะที่เกิดจากการก่อสร้ างส่วนใหญ่จะเป็ นประเภท เศษหิน เศษปูน และเศษไม้ ขยะบาง
ส่วนจะถูกนํากลับมาใช้ ใหม่ เช่น ไม้ แบบ และบางส่วนสามารถใช้ ในการถมที่ได้ เช่น เศษปูน หรือเศษหิน แต่คาด
ว่ามีปริมาณไม่มาก เนื่องจากปั จจุ บันการก่อสร้ างจะเลือกใช้ วัสดุก่อสร้ างแบบกึ่งสําเร็จรูปเป็ นส่วนใหญ่ เช่น พื้น
และผนังอาคาร ทําให้ ลดปริมาณเศษปูน เศษเหล็ก และลวดลงได้ อีกทั้งเศษวัสดุก่อสร้ างบางประเภทสามารถนํา
กลับมาใช้ ใหม่ หรือเป็ นอะไหล่ใช้ ซ่อมแซมในส่วนอื่นๆ ได้ จึงทําให้ ขยะจากการก่อสร้ างเกิดขึ้นน้ อยลง สามารถ
จําแนกประเภทขยะจากการก่อสร้ าง ได้ ดังนี้
- ขยะที่สามารถนํา กลับมาใช้ ใหม่ ได้ ได้ แก่ เหล็ก กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องหลังคา
ยิปซั่มบอร์ ด และไม้ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 9.57 ของปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้ าง
อาคารทั้งหมด คิดเป็ นขยะที่นาํ กลับมาใช้ ได้ ของโครงการ เท่ากับ 29.58 ลูกบาศก์
เมตร
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- ขยะที่นาํ ไปใช้ ในการปรับถมที่ ได้ แก่ คอนกรีต และอิฐ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 90.43 ของ
ปริ มาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้ างอาคารทั้งหมด คิดเป็ นขยะที่นาํ กลั บมาใช้ ได้ ของ
โครงการ เท่ากับ 279.49 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเศษวัสดุก่อสร้ างที่จะเหลือทิ้งคาดว่าจะมีน้อยมาก สําหรับการจัดการ
ขยะที่นาํ มาใช้ ใหม่ และส่วนที่นาํ ไปขายได้ จะกําหนดให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างเป็ นผู้ดาํ เนินการโดยแบ่งเป็ น 2 แผน
ดังนี้
1. แผนหลัก กําหนดให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างเป็ นผู้ดาํ เนินการนําขยะไปถมพื้นที่ท่ีต้องการปรับ
ถมระดับ หรือขายให้ แก่ผ้ ูรับซื้อเพื่อนําไปถมที่ดิน ทั้งนี้ผ้ ูรับเหมาจะต้ องแจ้ งสถานที่ท้ งิ หรือแหล่งรับซื้อเศษวัสดุ
ดังกล่าวให้ เจ้ าของโครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ท้ งิ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของที่ดินแล้ ว ตลอดจนเมื่อ
นําไปทิ้งแล้ วจะต้ องไม่ก่อความเดือดร้ อนแก่เจ้ าของที่ดินข้ างเคียงด้ วย กรณีท่มี ีข้อร้ องเรียนและพิสจู น์ทราบได้ ว่า
ผู้รับเหมาของโครงการนําขยะจากโครงการไปทิ้งยังที่ห้ามทิ้ง โครงการจะกําหนดให้ มีบทปรับและบทลงโทษ และ
จะต้ องทําการปรับปรุงแก้ ไขให้ กลับสู่สภาพเดิมโดยทันที และชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นธรรม
2. แผนสํารอง กรณีท่ีไม่สามารถขายเศษวัสดุแก่ผ้ ูรับซื้อที่จะนํา ไปถมที่ว่างได้ โครงการจะ
ประสานงานและเขียนคํารองไปยังสํานักงานเขตวัฒนาเพื่อเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัด ก่อนสํานักงาน
เขตฯ จะเข้ ามาเก็บขนขยะจากการก่อสร้ างที่เหลื อจากการคัดแยกและไม่ สามารถนํา ไปใช้ ได้ เพื่อนํา ไปกํา จัด
มูลฝอยโดยวิธฝี งั กลบอย่างถูกสุขลักษณะ

4. การระบายนํ้าชัว่ คราวบริเวณพื้ นทีก่ ่อสร้าง
ช่วงก่อสร้ างโครงการได้ จัดให้ มีระบบระบายนํา้ รอบพื้นที่ก่อสร้ าง ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร และ
บ่อดักขยะ จํา นวน 2 บ่ อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อนระบายเฉพาะนํา้ ใสออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสู่ท่อ
ระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31

5. มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีโ่ ครงการจัดเตรียมไว้
1. ก่อนเริ่ มดํา เนินโครงการ ทางโครงการโดยวิศวกรผู้ ควบคุมงานของบริ ษัทผู้รับเหมา
ก่อสร้ าง ได้ เข้ าพบปะพูดคุยกับผู้ท่อี ยู่อาศัยข้ างเคียงโครงการโดยรอบ เพื่อชี้แจงแผนการ
ทํางาน และทําความเข้ าใจ เกี่ยวกับลักษณะงานแต่ละประเภท และแผนงานการก่อสร้ าง
ให้ กบั ผู้อยู่อาศัยข้ างเคียงโดยรอบโครงการได้ รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยเก็บกวาด ล้ างทําความสะอาดบริเวณซอยสุขุมวิท 31 เป็ นประจํา
เมื่อมีการเข้ า-ออกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และทุกครั้งหลังเลิกงาน
3. จั ด ทํา รั้ วชั่ ว คราวสูง 6 เมตรรอบพื้ นที่โ ครงการ เพื่ อ บดบัง สายตา และสามารถช่ ว ย
ป้ องกันเสียงและฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ างได้ ระดับหนึ่ง
4. ห้ ามผู้รับเหมาก่อสร้ างจอดรถยนต์ตลอดแนวบริเวณถนนด้ านหน้ าโครงการ และบนถนน
ซอยสุขมุ วิท 31 โดยเด็ดขาด
5. ฉีดพรมนํา้ เพื่อป้ องกันฝุ่ นในการทําความสะอาดพื้นผิวขณะทํางาน
6. จั ด ให้ มีห้ องนํา้ ห้ อ งส้ ว มจํา นวน 10 ห้ อง พร้ อมบ่ อเกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ และเติ ม
อากาศ ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด
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บอดักตะกอน

ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร

VOQUE
Sukhumvit 31
3 ดิน
สูง 0 ชัน3 กับ 4 ชันใต้

สูบน้ําใสออกจากโครงการ

ดวย Submersible Pump 1 ชุด
ขนาด 5 ลิตร/วินาที TDH 3.0 เมตร

สํานักงาน
กอสราง

จอดรถ

ตําแหนงวางถังเก็บน้ําใช

อาคารโครงการ

ลํารางสาธารณะ กวาง 3.1-3.5 เมตร

ซอยสุขุมวิท 31 มีกวาง 8.98-9.30 เมตร

อาคาร 4 สูง 4: ชัน3
รร.สาธิตมศว.
(ฝ่ ายประถม)

จอดรถ

พื้นที่วาง

ลานลางลอรถ

ถนนส่วนบุคคล กว้ างประมาณ . เมตร

บ้ านพักอาศัยสูง 9 ชัน3

บอดักตะกอน

ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร
สูบน้ําใสออกจากโครงการ

ดวย Submersible Pump 1 ชุด
ขนาด 5 ลิตร/วินาที TDH 3.0 เมตร

ผังบริเวณชวงกอสรางโครงการ
มาตราสวน
0

ภาพที่

2.5-3

ผังบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ

เมตร
10

20
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2) บริเวณบ้านพักคนงาน
บ้ านพักคนงานก่อสร้ างของโครงการ คาดว่าจะมีจาํ นวนคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน ในช่วงงาน
ก่อสร้ างโครงสร้ าง โดยปั จจุบนั ยังมิได้ดําเนินการคัดเลือกผูร้ บั เหมา และจัดหาตําแหน่งทีพ่ กั คนงานก่อสร้าง
จากข้ อกําหนดของกฎกระทรวงบังคับให้ ใช้ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โครงการอยู่
ในที่ดินประเภท ย.10 บริเวณ ย.10-4 (สีนาํ้ ตาล) การก่อสร้ างโครงการจัดเป็ นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งไม่ได้ อยู่ใน
ข้ อห้ ามของกิจการตามที่กาํ หนดทั้งหมด 29 ประเภท
(29) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้ นแต่ท่ตี ้งั อยู่ในหน่วยงานก่อสร้ างหรือภายในระยะ 200
เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้ างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้ างนั้น
แต่ท้งั นี้โครงการมิได้ จัดให้ มีท่พี ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานในบริเวณดังกล่าว (บริเวณ ย.10-4
(สีนาํ้ ตาล)) และไม่ได้ อยู่ในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้ างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้ างนั้น ดังนั้น
จึงไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงบังคับให้ ใช้ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
อย่างไรก็ตามโครงการได้ ประเมิน และออกแบบการจัดที่พักของคนงานก่อสร้ าง โดยคาดว่าจะมี
จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน เบื้องต้ นโครงการจะกําหนดระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ
ที่สาํ คัญ ในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้ าง โดยบริเวณที่พักคนงานจะต้ องไม่อยู่ ติดชุมชน มีร้ัวรอบสูงอย่ างน้ อย 4
เมตร และมีทางเข้ า-ออกเดียว ซึ่งได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างดําเนินการก่อสร้ างที่พักคนงานก่อสร้ างให้ เป็ น
ไปตามมาตรฐานและแบบก่ อ สร้ า งอาคารชั่ ว คราวสํา หรั บ คนงานก่ อ สร้ า ง เป็ นไปตามวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท.1010-30) มีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2.5-3 และ
รายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) ผังบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
- ต้ องมีร้ัวรอบบริเวณและมีประตูทางเข้ า-ออกทางเดียว
- ต้ องมียาม พร้ อมตู้ยามที่บริเวณทางเข้ า -ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยและตรวจการเข้ า ออกตลอดเวลา
- จัดให้ มีไฟฟ้ าส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบบริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ างอย่ าง
เพียงพอ
- ต้ องจัดให้ มรี ะบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยแยกขยะเปี ยกและขยะแห้ ง

2.2) อาคารพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง
- บริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง ต้ องมีร้ัวล้ อมรอบอย่างเป็ นสัดส่วน
- ภายในบริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง ต้ องจัดให้ มีห้องนํา้ -ห้ องส้ วม ลานซักล้ าง ตลอดจน
ร้ านค้ า
- อาคารพั กอาศัยของคนงานก่อสร้ าง ต้ องยกพื้ นชั้นล่ างให้ สูงจากระดับพื้ นดินไม่ เ กิน 1
เมตร และไม่ปลูกสร้ างบนที่ลุ่ม มีนาํ้ ขัง หรือที่ดินที่ถมด้ วยขยะมูลฝอย เว้ นแต่จะเป็ นที่ท่มี ี
ดินถมทับหน้ าหนามากกว่า 30 เซนติเมตร และอาคารพักอาศัยของคนงานก่อสร้ าง ต้ องมี
ความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้พักอาศัย
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- ห้ องที่ใช้ ในการพักอาศัยต้ องมีส่วนกว้ างหรือยาวไม่ต่าํ กว่า 2.4 เมตร และมีพ้ ืนที่ท้งั ห้ องไม่
น้ อยกว่า 9 ตารางเมตร สําหรับ 1 ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กเล็กไม่เกิน 3 คน)
และไม่น้อยกว่า 5.5 ตารางเมตร สําหรับห้ องพักคู่ และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 10 ของพื้นที่ห้องพักอาศัย
- ให้ มีช่องประตูและหน้ าต่างอย่างน้ อยห้ องละ 1 ชุด
- ช่ องทางเดินภายในอาคารสํา หรับพั กอาศัยของคนงานก่อสร้ างต้ องกว้ างไม่ น้อยกว่ า 1
เมตร และมีแสงสว่างที่มองเห็นชัด
- ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงยอดฝา หรือยอดผนังของอาคารตอนตํ่าสุด ต้ องไม่ต่าํ กว่า 3 เมตร
- ขนาดความกว้ างของบันไดต้ องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร โดยช่วงหนึ่งๆ ต้ องมีความสูง
ไม่ เ กิ น 3 เมตร ลู ก ตั้ ง สู ง ไม่ เ กิ น 20 เซนติ เ มตร และลู ก นอนกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 22
เซนติเมตร
- ฐานรากของอาคารพั กอาศัยของคนงานก่ อสร้ าง ต้ องทํา เป็ นลั กษณะถาวรและมีค วาม
มั่นคงพอที่จะรับนํา้ หนักบรรทุกของคนงานก่อสร้ างได้ โดยปลอดภัย
- ต้ องมีทางระบายนํา้ ฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายนํา้ สาธารณะจะต้ อง
มีตะแกรงดักขยะอยู่ในบริเวณที่สามารถตรวจสอบได้
- จัดให้ มีดวงโคมและปลั๊กอย่ างละ 1 ชุด ในห้ องพักคนงานก่อสร้ าง และระบบไฟฟ้ าต้ อง
เป็ นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
- ให้ จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือแบบแห้ งอย่างน้ อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ ในระยะทาง
ห่างกันไม่เกิน 45 เมตร

2.3) อาคารห้องนํ้า-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง
- ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้ างในอัตราส่วนไม่
น้ อยกว่า 1 ห้ อง ต่อ 20 คน โดยโครงการมีคนงานก่อสร้ างประมาณ 200 คน ดังนั้น ต้ อง
จัดให้ มีห้องส้ วมทั้งหมด 10 ห้ อง ภายในบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง
- ต้ อ งจั ดให้ มีพ้ ื นที่ห้องนํา้ รวมและลานซั กล้ างสํา หรั บคนงานที่พั กอาศัย อยู่ ใ นอัตราส่ ว น
ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ต่อ 20 คน โดยโครงการมีคนงานก่อสร้ างประมาณ 200 คน
ดังนั้น ต้ องจัดให้ มีพ้ ืนที่ห้องนํา้ รวมและลานซักล้ างไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
- ขนาดห้ องส้ วมต้ องมีพ้ ืนที่ภายในไม่ น้อยกว่ า 0.9 ตารางเมตร และความกว้ างภายในไม่
น้ อยกว่า 0.9 เมตร
- ต้ องจัดให้ มีบ่อเก็บนํา้ หรือถังเก็บนํา้ ก๊อกนํา้ ให้ เพียงพอแก่การอาบนํา้ และซักล้ างเสื้อผ้ า
ของคนงานก่อสร้ าง
- ต้ องจัดให้ มีทางระบายนํา้ ที่ใช้ แล้ ว โดยให้ นาํ้ ดังกล่าวไหลได้ อย่างสะดวกและเพียงพอก่อน
ปล่ อยออกสู่ทางระบายนํา้ สาธารณะและจะต้ องมีตะแกรงดักขยะอยู่ ในบริเวณที่สามารถ
ตรวจสอบได้
- การบํา บั ดนํา้ เสียจากห้ องส้ ว ม จะต้ องเป็ นไปโดยถู กสุขลั กษณะก่ อนปล่ อยนํา้ ล้ น สู่ท าง
ระบายนํา้ สาธารณะ โดยต้ องจัดให้ มีระบบบํา บัดนํา้ เสียเช่ นเดีย วกับระบบบํา บัดนํา้ เสีย
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
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- ไฟฟ้ าในห้ องส้ วมและห้ องนํา้ จะต้ องจัดให้ มีไฟฟ้ าส่องสว่างอย่างเพียงพอ
ที่พักคนงานก่อสร้ าง คาดว่าจะมีจาํ นวนคนงานที่เข้ าพักสูงสุดประมาณ 200 คน ปั จจุ บันยังไม่ได้
คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา และยังไม่ได้ ก่อสร้ างโครงการ จึงยังไม่มีการกําหนดที่พักคนงาน และไม่จัดให้ มีท่ีพัก
อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานในบริเวณดังกล่ าว (บริเวณ ย.10-4 (สีนาํ้ ตาล)) และไม่ได้ อยู่ในระยะ 200 เมตร
จากบริเวณเขตก่อสร้ างเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้ างนั้น ดังนั้นจึงไม่ขัดต่อกฎกระทรวงบังคับให้ ใช้ ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โดยโครงการได้ กาํ หนดให้ มีมาตรการเกี่ยวกับบ้ านพักคนงานดังนี้

2.4) ระบบสาธารณู ปโภคในพื้ นทีบ่ า้ นพักคนงาน
1. การใช้น้ าํ
การใช้ นาํ้ ในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจะใช้ ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอาบ ชําระล้ าง ปริมาณ
การใช้ นาํ้ ประมาณ 14 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้ มีบ่อสํารองนํา้ สําหรับอาบ ซักล้ างเป็ นบ่อก่ออิฐฉาบปูน
จํานวน 4 บ่อ ขนาดความจุ 5.0 ลบ.ม./บ่อ และถังเก็บนํา้ ดื่มขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง รวมขนาด
ความจุท้งั สิ้น 25 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองนํา้ ใช้ ได้ นาน 1.8 วัน

2. การบําบัดนํ้าเสีย และสิง่ ปฏิกูลของคนงาน
นํา้ เสียจากบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจะเกิดจากกิจวัตรประจําวันทั่วไป เช่น นํา้ เสียจากส้ วม
จากการอาบ ซั ก และล้างภาชนะ เป็ นต้ น มี ป ริ ม าณนํา้ เสี ย ประมาณ 11.2 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น (คิ ด ที่ 80
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณนํา้ ใช้ ) แบ่งเป็ นนํา้ เสียส้ วมประมาณ 1.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่ 10% ของนํา้ เสียที่เกิด
ขึ้น (ธงชัย, 2530) มีค่า BOD ประมาณ 494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง ไข่เกษ, 2534) และนํา้ เสียจากการชําระ
ล้ างประมาณ 10.08 ลู กบาศก์เ มตร/วัน มีค่า BOD ประมาณ 154.35 มิลลิ กรั ม/ลิ ตร (ธงชั ย พรรณสวัส ดิ์,
2530)
การบํา บัดนํา้ เสียจากส้ วม และสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดให้ มีห้องส้ วม จํา นวน
10 ห้ อง โดยจะต้ องตั้งให้ ห่างจากบ้ านพักอาศัย หรือชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียง กําหนดให้ เป็ นส้ วมแบบระบบเกรอะกรองไร้ อากาศ ดังนั้นคิดเป็ นปริมาณนํา้ เสียจากห้ องส้ วมแต่ละห้ องได้ (1.12/10) 0.112 ลูกบาศก์เมตร/ห้ อง/
วัน โดยเลือกใช้ ถังเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาดความจุ ถัง 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ชุด เพื่อ
บําบัดนํา้ ทิ้งให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพนํา้ ทิ้ง ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจะระบายเข้ าสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะที่บ้านพักคนงานตั้งอยู่

3. การกําจัดขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดจากกิจวัตรประจํา วันของคนงาน ประมาณ 200 คน คาดว่ าจะมีขยะเกิดขึ้น
ประมาณ 600 ลิตร/วัน ใช้ อตั ราการเกิดขยะ 3.0 ลิตร/คน/วัน (กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย.
เกณฑ์ ข้ั น ตํ่า ในการจั ด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม: สํา นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง
แวดล้ อม,2542)
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จัดให้ มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 10 ถัง แยกเป็ นขยะแห้ ง 5 ถัง และขยะ
เปี ยก 5 ถัง สามารถรองรับขยะได้ นาน 3.3 วัน วางไว้ ภายในบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง เพื่อรอให้ หน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบในพื้นที่เป็ นผู้ดาํ เนินการจัดเก็บขยะไปกําจัดต่อไป

2.5) กฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับในบ้านพักคนงานก่อสร้าง
1. จัดทํา แฟ้ มบันทึกประวัติ พร้ อมเก็บสํา เนาบัตรประชาชนของคนงานก่อสร้ างทุ กคน
กรณีเป็ นแรงงานต่างด้ าวจะต้ องเป็ นแรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้ องตามกฎหมายเท่านั้น
2. ผู้รับเหมาต้ องจัดให้ มีท่ีพักคนงานที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องนํา้ ที่ถูกสุขอนามัย จํานวนไม่
น้ อยกว่ า 1 ห้ อง/คนงาน 20 คน และถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จํา นวน 10 ถัง
แบ่งเป็ นขยะเปี ยก และแห้ งอย่างละ 5 ถัง วางไว้ ภายในพื้นที่พักคนงาน และจัดให้ มีนาํ้
สะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ โดยผู้รับเหมาก่อสร้ างจะต้ องจัดทํา
ผังบริเวณบ้ านพักคนงานและสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่ าวข้ างต้ น เสนอต่อเจ้ าของ
โครงการ (ผู้ว่าจ้ าง) พิจารณาความเหมาะสม
3. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงานก่อสร้ าง หรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน โดยห้ าม
ส่งเสียงรบกวนต่อชุมชนข้ างเคียง ดื่มเหล้ า เล่ นการพนัน และทะเลาะวิวาทในบริเวณ
ที่พักคนงาน
4. เจ้ าของโครงการ(ผู้ว่าจ้ าง) จะต้ องจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ของโครงการออกตรวจสอบความ
เรียบร้ อยของที่พักคนงานของผู้รับจ้ างก่อสร้ างอย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้ ผ้ ูรับจ้ างแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องต่างๆตลอดระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการ
5. การดําเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้ อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้ องดําเนินการ โดยผู้รับ
จ้ างก่อสร้ างให้ เจ้ าของโครงการ (ผู้ว่าจ้ าง) ระบุเป็ นเงื่อนไขไว้ ในสัญญาจ้ างก่อสร้ าง ให้
ผู้รับจ้ างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะต้ องให้ ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และ
ให้ พิจารณาลงโทษ
6. ห้ ามนําพาบุคคลภายนอกเข้ ามายังบริเวณบ้ านพักคนงาน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก
หัวหน้ าคนงานก่อน
7. การรื้อถอนห้ องนํา้ ห้ องส้ วมในพื้นที่บ้านพักคนงาน หลังจากการรื้อถอนเสร็จสิ้นให้ โรย
ปูนขาวโดยรอบที่ร้ ือถอน เพื่อฆ่าเชื้อโรค
8. ห้ ามคนงานเผาขยะเศษไม้ ภายในบ้ านพักคนงาน เพื่อป้ องกันสาเหตุของการเกิดอัคคี
ภัยและเขม่าควันรบกวนชุมชนข้ างเคียง
โครงการจะกําหนดมาตรการเบื้องต้ นเหล่านี้ไว้ ในสัญญาว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ าง พร้ อมการ
ออกตรวจสอบการดําเนินการของผู้รับเหมาเป็ นประจําทุกเดือน คาดว่าผลกระทบเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่
อาจไม่เพียงพอหรือไม่ถูกสุขลักษณะของคนงานก่อสร้ างตลอดจนการควบคุมพื้นที่บ้านพักคนงานไม่ให้ เกิดผล
กระทบต่ อชุ มชนรอบข้ างจะเกิดผลกระทบน้ อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีท่ีไม่ มีมาตรการลดผลกระทบที่จัด
เตรียมไว้ ดังกล่าวได้
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สภาพแวดล้อมปั จจุบนั
การศึกษาสภาพแวดล้ อมปัจจุ บัน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่
คาดว่ าอาจเกิดขึ้นจากการดํา เนินโครงการ บริ ษัทที่ปรึ กษาฯได้ ทาํ การศึกษาตามแนวทางที่เสนอแนะโดยกอง
วิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม สํา นัก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล้ อม โดยแบ่ งการศึ ก ษาออก 4 ด้ า นคื อ
ทรั พ ยากรด้ า นกายภาพ ทรั พ ยากรด้ า นชี ว ภาพ คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ และคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยมี
รายละเอียดในการศึกษา ดังนี้

3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ (Physical Resources)
3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสณ
ั ฐาน (Geography and Topography)
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง ลักษณะทั่วไปของกรุงเทพมหานครเป็ นที่ราบลุ่มแม่นาํ้ เจ้ าพระยา
มีระดับความสูงจากระดับนํา้ ทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2.00 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจาก
ทิศเหนือลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ พื้นที่ในทางภูมิศาสตร์ เรียกว่า บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นาํ้ ซึ่ง
เกิด จากตะกอนนํา้ พา (Alluvium) โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ร าบลุ่ ม ภาคกลางตอนล่ า งของประเทศไทย อุด ม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม
ที่ต้ังโครงการตั้งอยู่ในเขตวัฒนา มีพ้ ืนที่ปกครองทั้งหมด 12.565 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย 3 แขวง
คือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันหนือ และแขวงพระโขนงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

เขตราชเทวีและเขตห้ วยขวาง มีคลองแสนแสบเป็ นเส้ นแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับ

เขตพระโขนงและเขตคลองเตย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

เขตสวนหลวงมีคลองตัน คลองพระโขนงและ คลองบางนางจี น เป็ น
เส้ นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

เขตปทุมวัน มีแนวเขตทางรถไฟสายแม่นาํ้ เป็ นเส้ นแบ่งเขต

สําหรับโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ประกอบด้ วยอาคาร คสล. สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน
จํา นวน 1 อาคาร มีห้ องชุ ดรวมทั้งสิ้น 63 ห้ อง ตั้งอยู่ ท่ี ซอยสุขุม วิท 31 ถนนสุขุม วิท แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ต้ังโครงการเป็ นพื้นที่ราบ ระดับพื้นโครงการเท่ากับ
ถนนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ ปัจจุบันได้ ทาํ การรื้อถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการแล้ วเสร็จ ทั้งนี้พ้ ืนที่
โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุ ดพักอาศัย ร้ านค้ า บ้ านพั กอาศัย สถานศึกษา พื้นที่
ก่อสร้ าง และพื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์
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3.1.2 ทรัพยากรดิน (Soil Resources)
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ บนที่ราบลุ่มแม่ นาํ้ เจ้ าพระยา ซึ่งมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร กว้ างโดย
เฉลี่ ย 50-150 กิ โ ลเมตร จากหลั ก ฐานทางธรณี วิ ท ยาเชื่ อ ว่ า ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาของชั้ น ดิ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็ นที่ราบลุ่มแม่นาํ้ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวจมตํ่าลงของเปลือกโลกในบริเวณนี้ เมื่อ 7 ล้ านปี ที่
แล้ วมา ในระยะแรกนั้นชายฝั่งทะเลมีอาณาเขตลึกเข้ าไปจนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาภายหลังอิทธิพลของนํา้ ฝน
ได้ พัดพาเอาตะกอนจากบริเวณภูเขาภาคเหนือลงมาสะสมกันเป็ นเวลานานทําให้ เกิดแผ่นดินงอกขยายลงไปทางใต้
และเกิดที่ราบใหญ่ ดังปั จจุ บัน จากการสํารวจพบว่า ดินชั้นล่ างของบริเวณกรุงเทพมหานครเป็ นพวกตะกอนหิ น
และตะกอนทราย ที่ถูกพัดพามาทับถมกันบริเวณปากแม่ นาํ้ เจ้ าพระยา เมื่อ 2 ล้ านปี ที่แล้ วมา ในสมัยนั้นปาก
แม่นาํ้ และชายฝั่งทะเลอยู่เหนือเขตกรุงเทพมหานครขึ้นไป ตะกอนเหล่านี้จะทับถมกันเป็ นชั้นๆ สลับกันระหว่าง
ชั้นของทราย หินกรวด ดินเหนียวปนทราย และทรายละเอียด ทั้งนี้ข้ นึ กับวงจรของการผุกร่อนและการกัดเซาะของ
หินบริเวณภูเขาตอนต้ นนํา้
ลักษณะของดินในกรุงเทพมหานคร มีส่วนประกอบของเม็ดดินเป็ นดินเหนียวเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งชั้นบนสุดนี้
จะเป็ นดินอ่อนหนาประมาณ 15-20 เมตร แบ่งได้ เป็ น 2 ส่วนคือ
1. ดินชั้นบน หนาประมาณ 3-5 เมตร จากผิวดินลงไป เกิดจากการตกตะกอนของนํา้ ทะเลในอ่าว
ไทย ผสมกับตะกอนดินที่ถูกพัดพามาจากภาคเหนือของประเทศ
2. ดินชั้นล่าง ลึกประมาณ 5-12 เมตร เกิดจากการตกตะกอนของนํา้ ทะเลเป็ นส่วนใหญ่
ชนิ ด ของดิ น กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า เป็ นดิ น เหนี ย วดํา กรุ ง เทพ (Bangkok Clays) อยู่ บ ริ เ วณที่ ร าบ
ดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มนํา้ แม่นาํ้ เจ้ าพระยา แม่กลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ ของแม่นาํ้ เจ้ าพระยา ซึ่งดินประเภท
นี้เหมาะแก่การปลูกข้ าวนาดํา เมื่อชุ่มชื้นจะเป็ นภาชนะรับนํา้ แช่ขงั เหมาะแก่การปลูกต้ นอ่อนข้ าวที่ต้องการนํา้ มาก
และถ้ ายกท้ องร่องก็จะใช้ ทาํ สวนผัก ผลไม้ ได้ เป็ นอย่างดี
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3.1.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนยิ มวิทยา (Climate And Meteorology)
1) ข้อมูลสถิติอุตุนยิ มวิทยาโดยเฉลีย่ ภายในคาบ 30 ปี
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาของกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จัดอยู่ ในประเภท Tropical
Savannah (Koppen, 1981) ซึ่งเป็ นลักษณะภูมิอากาศที่มีอณ
ุ หภูมิสงู เกือบตลอดปี มี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็ นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ พัดเข้ ามา
ทํา ให้ เ ป็ นช่ ว งที่มี ฝ นตกมากที่สุ ด ในรอบปี ฝนจะเริ่ ม ตกในช่ ว งแรกประมาณเดื อ น
พฤษภาคม แล้ วอาจทิ้งช่วงไปบ้ าง และฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม โดยมี
เดือนกันยายนเป็ นเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณนํา้ ฝนสูงสุด
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็ นระยะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
เข้ ามา ทําให้ เป็ นช่วงที่เย็นที่สดุ ในรอบปี โดยเดือนมกราคมเป็ นเดือนที่มีอากาศเย็นที่สดุ
ฤดูรอ้ น เริ่ ม ตั้งแต่ เ ดื อนกุ ม ภาพั นธ์-พฤษภาคม เป็ นระยะที่ล มจากทะเลจี นใต้ พั ดเข้ า ทํา ให้
อากาศร้ อนอบอ้ าว โดยเดือนเมษายนเป็ นเดือนที่มีอากาศร้ อนที่สดุ
จากข้ อมู ลสถิติอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจอากาศกรุ งเทพมหานครโดยเฉลี่ ยรายปี ในคาบ 30 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2529-2558 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยู่ใกล้ พ้ ืนที่โครงการมากที่สดุ (ตารางที่ 3.1-1)
1. อุณหภูมิ (Temperature) มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.8 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็ น
เดื อ นที่มี ค่ า อุณ หภูมิสูง สุด เฉลี่ ย 35.6 องศาเซลเซี ย ส และเดื อ นธัน วาคมเป็ นเดื อ นที่มี ค่ า
อุณหภูมิต่าํ สุดเฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส
2. ความชื้ นสัม พั ท ธ์ (Relative Humidity) โดยเฉลี่ ย 72.8 เปอร์ เ ซ็น ต์ โดยในเดื อ นกัน ยายน
มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ ย 92 เปอร์เซ็นต์ และเดือนมกราคม มีความชื้นสัมพัทธ์ต่าํ สุด
เฉลี่ย 48 เปอร์เซ็นต์
3. ลม (Wind) ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปี ค่อนข้ างคงที่อยู่ระหว่าง 1.6-3.5 น๊อต
4. ปริ มาณนํา้ ฝน (Rainfall) มีปริ มาณนํา้ ฝนรวมเฉลี่ ยตลอดปี 1,663.9 มิลลิเมตร โดยเดือน
กันยายนเป็ นเดือนที่มีฝนตกมากที่สดุ 340.0 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเป็ นเดือนที่มีฝนตก
น้ อยที่สดุ 8.0 มิลลิเมตร

2) ข้อมูลลมโดยเฉลีย่ ภายในคาบ 30 ปี
จากข้ อ มู ล สถิติข้ อมู ล ลมของสถานีตรวจวั ดอากาศกรุง เทพมหานคร โดยเฉลี่ ย รายปี ในคาบ 30 ปี
ระหว่ าง พ.ศ. 2529-2558 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยู่ ใกล้ พ้ ืนที่โครงการมากที่สุด (ภาพที่ 3.1-1) โดยมี
รายละเอียดความเร็วลมในแต่ละเดือนดังนี้
1. เดือนมกราคม มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 1.12-8.49 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ ทิศใต้ และทิศตะวันออก
2. เดือนกุมภาพันธ์ มีความเร็วลมอยูใ่ นช่วงระหว่าง 6.06-25.71 น๊อต เป็ นลมทีพ่ ดั มาจากทิศใต้
3. เดือนมีนาคม มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 7.13-30.54 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศใต้
4. เดือนเมษายน มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 7.39-27.95 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศใต้
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ตารางที่ 3.1-1 สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ.2529-2558) ณ สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร
CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 1986-2015
Station BANGKOK METROPOLIS
Elevation of station above MSL
Index station 48455
Height of barometer above MSL
Latitude 13 43 35 N
Height of thermometer above ground
Longitude 100 33 36 E
Height of wind vane above ground
Height of raingauge
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

3.01 Meters
4.27 Meters
1.25 Meters
10.00 Meters
0.87 Meters
Nov

Dec

Pressure (Hectopascal)
1012.4 1011.4 1010.1 1008.7 1007.3 1006.7 1006.9 1007.2 1008.2 1010.0 1011.4
Mean
1022.88 1021.33 1024.27 1017.07 1013.95 1014.11 1013.27 1013.22 1018.61 1018.59 1020.14
Ext. max.
1005.01 1004.31 1001.66 999.82 1000.95 998.46 999.38 999.38 1000.38 1001.83 1003.32
Ext. min.
4.7
4.7
4.8
4.8
4.3
3.7
3.7
3.9
4.5
4.6
4.5
Mean daily range
Temperature (Celsius)
27.2
28.4
29.5
30.7
30.1
29.6
29.1
28.9
28.4
28.3
28.1
Mean
32.5
33.4
34.4
35.6
34.7
33.9
33.3
33.2
33.0
32.8
32.8
Mean max.
22.9
24.6
26.1
27.1
26.5
26.2
25.9
25.6
25.2
25.0
24.3
Mean min.
37.6
38.8
40.1
40.0
39.7
38.8
37.9
37.3
37.4
37.9
38.8
Ext. max.
14.0
13.9
15.7
22.0
22.3
21.1
22.1
21.6
21.5
18.3
18.0
Ext. min.
Relative Humidity (%)
67
71
72
72
74
75
75
76
79
78
69
Mean
84
87
87
86
88
88
88
89
92
91
84
Mean max.
48
51
53
53
58
60
60
60
63
61
53
Mean min.
26
21
18
23
34
38
39
43
40
33
21
Ext. min.
Dew Point (celsius)
20.1
22.3
23.6
24.6
24.7
24.4
24.0
23.9
24.2
23.8
21.5
Mean
Evaporation (mm.)
123.8
128.1
161.1
164.6
163.6
136.7
135.2
133.1
117.3
110.0
114.2
Mean-pan
Cloud Amount(1-10)
5.5
5.6
6.1
6.4
7.5
7.9
8.2
8.4
8.4
7.6
6.2
Mean
Sunshine Duration (hr.)
Mean
230.8
223.7
240.7
231.3
199.1
162.2
148.7
137.6
133.3
165.5
201.3
Visibility (km.)
Mean
8.5
8.8
9.2
9.7
9.9
10.1
10.1
10.2
9.7
9.2
9.5
7.2
7.5
8.6
9.4
9.7
10.0
9.9
10.0
9.4
8.7
9.0
0700 L.S.T.
Wind (Knots)
2.0
3.0
3.5
3.2
2.7
2.8
2.7
2.7
2.0
1.6
1.9
Mean wind speed
E,S
S
S
S
S
S,SW
SW
SW
W
E
NE
Prevailing wind
22.0
30.0
34.0
45.0
35.0
38.0
36.0
31.0
33.0
32.0
26.0
Max. wind speed
Rainfall (mm.)
16.1
22.1
48.5
89.0
237.4
179.0
177.2
215.1
340.0
287.0
44.5
Mean
2.4
2.7
4.1
6.6
16.1
16.4
17.6
19.5
21.2
17.6
5.3
Mean rainy day
62.1
56.4
65.1
216.8
248.6
174.3
92.5
128.9
156.7
143.9
116.6
Daily maximum
Phenomena(Days)
22
16.7
14.1
10.2
4.7
1.8
1.5
1.0
1.8
6.4
10.5
Haze
1.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Fog
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Hail
0.3
0.5
2.1
4.8
10.1
8.8
7.5
8.5
12.8
10.9
2.2
Thunderstorm
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Squall

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

Year

1012.8
1023.33
1002.58
4.6

1009.42
1024.27
998.46
4.4

26.9
32.0
22.6
36.7
13.2

28.8
33.5
25.2
40.1
13.2

66
80
50
28

72.8
86.7
55.8
18

19.2

23.0

120.2

1598.1

5.4

6.9

227.6

2301.8

9.2
8.6

9.5
9.0

1.9
NE,E
28.0

-

2.5

8.0
1.4
25.5

1663.9
130.9
248.6

17.7
0.1
0.0
0.1
0.0

108.4
1.6
0.7
68.6
0.3

45.0

Computer Section
Climatology division
Meteorological department
24-Jan-12
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5. เดือนพฤษภาคม มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 4.10-18.04 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศใต้
6. เดือนมิถุนายน มีความเร็วลมอยู่ ในช่ วงระหว่ าง 5.55-15.93 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศใต้
7. เดือนกรกฎาคม มีความเร็วลมอยู่ในช่ วงระหว่ าง 6.12-13.68 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศใต้
8. เดือนสิงหาคม มีความเร็วลมอยู่ ในช่ วงระหว่ าง 5.78-12.24 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศใต้
9. เดือนกันยายน มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 3.26-8.18 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
10. เดือนตุลาคม มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 2.02-6.80 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
11. เดือนพฤศจิกายน มีความเร็วลมอยู่ในช่ วงระหว่าง 3.26-8.18 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศ
เหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
12. เดือนธันวาคม มีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 2.97-7.75 น๊อต เป็ นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก

3) คุณภาพอากาศบริเวณพื้ นทีโ่ ครงการ
จากผลการตรวจวั ดคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศบริ เ วณพื้ นที่โ ครงการ 3 วัน ต่ อเนื่ อ ง โดยบริ ษัท
เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จํา กัด ในวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 โดยตรวจวัดดัชนีท่ีมีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมของโครงการ และ Emission Standard ของมลภาวะที่เกิดจากรถยนต์ ได้ แก่ TSP , PM-10, SO2, CO,
THC และ NO2 โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่ าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้ อม (ภาพที่
3.1-2 ตารางที่ 3.1-2 และภาคผนวกที่ 4) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1-2 วิธกี ารเก็บตัวอย่าง วิธวี ิเคราะห์ และมาตรฐานวิธวี ิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ขอบเขตการตรวจวัด
รายการตรวจวัด

วิธีการเก็บตัวอย่าง

วิธีวิเคราะห์

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์

จํ านวน

- Total Suspended
Particulate (TSP)

1

High Volume Air
Sampler

Gravimetric

US.EPA 802

- PM-10

1

High Volume
PM-10 Air Sampler

Gravimetric

US.EPA 076

- Carbon monoxide

1

Gas Bag

Non-Dispersive Infrared Detection

US.EPA 088

- Total Hydrocarbons

1

Gas Bag

Flame Ionization Method

US.EPA RFNA-1194-099

- Nitrogen Dioxides (NO2)

1

NO2 Analyzer

Chemiluminescence Method

ISO

- Sulfur Dioxides (SO2)

1

MIDGET IMPINGER

Pararosaniline

ASTM D2914-78
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มกราคม

กุกุมภาพันธ์

มีมีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิมิถุนายน

กรกฎาคม

สิสิงหาคม

กักันยายน

ตุตุลาคม

พฤศจิ กายน

ธัธันวาคม

ทีม่ า : กรมอุตุนยิ มวิทยา, 2559

ภาพที่ 3.1-1 ผังลมของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 30 ปี พ.ศ. 2529-2558
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ผลการตรวจวัด
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื้ นที่โครงการ 3 วันต่ อเนื่อง ระหว่ างวันที่
7-10 กรกฎาคม 2559 แสดงในตารางที่ 3.1-3 และรายงานการวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 3
ตารางที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ
วันทีต่ รวจวัด

TSP
(mg/m3)

PM-10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

7-8 ก.ค. 59

0.058

0.026

<0.001

0.85

3.06

0.0246

8-9 ก.ค. 59

0.054

0.024

<0.001

0.82

3.07

0.0237

9-10 ก.ค. 59

0.068

0.031

<0.001

0.83

3.11

0.0223

0.12[2]
(24 ชม.)

0.12[3]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

-

ค่ามาตรฐาน

0.33[2]
(24 ชม.)

0.17[2]
(1 ชม.)

มาตรฐาน : [1]
[2]
[3]

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2538
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552

4) คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
จากการตรวจสอบข้ อมูลคุณภาพอากาศ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ของกรมควบคุมมลพิษ
บริเวณการเคหะชุ มชนดินแดง ถนนดินแดง ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่ างจากโครงการประมาณ 2.9
กิโลเมตร ซึ่งอยู่ใกล้ กบั พื้นที่โครงการมากที่สดุ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปี พ.ศ.2557-2558 มีราย
ละเอียดดังตารางที่ 3.1-4 และภาพที่ 3.1-2(1)
ตารางที่ 3.1-4

สรุ ป ข้ อ มู ล การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณการเคหะชุ ม ชนดิ น แดง ถนนดิ น แดง ปี
พ.ศ.2557- 2558
ค่าทีต่ รวจวัด 1
ค่ามาตรฐาน 2

สารมลพิษ
ปี 2557

ปี 2558

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม.

0.068

0.052

0.17 ppm

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชม.

1.243

1.484

34.2 mg/m3

ปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชม.

0.116

0.073

0.12 mg/m3

หมายเหตุ : 1. สถานีตรวจวัดอากาศบริเวณสถานีการเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน 2538
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จุดตรวจวัดบริเวณ
เคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง

2
ห5าง
ระยะ
.9 ก
ม.
พื้นที่โครงการ
N
Not to Scale
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง
อยู5ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ มีระยะห5างจากแนวเขตที่ดิน 2.90 กิโลเมตร

ภาพที่

3.1-2(1) จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุ
3-9มมลพิษ

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ฝน

ร้อน

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

0

0

0

0

0

0

มิ.ย. 0.073 0.008 0/684 0.023 4.674

ก.ค. 0.066 0.009 0/702 0.025 3.534

ส.ค. 0.092 0.011 0/673 0.028 4.560

ก.ย. 0.087 0.007 0/688 0.028 6.156

ต.ค. 0.114 0.018 0/711 0.049 5.700

พ.ย. 0.114 0.015 0/688 0.051 6.612

0

ม.ค. 0.152 0.020 0/584 0.068 5.586

ไนโตรเจนไดออกไซด์

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 2.850

0/722 0.026 4.560

0/413** 0.021 3.534

N/A

N/A

N/A

N/A

34.2

0.17

N/A

N/A

N/A

0.059 0.023 0/30 0.031

0.053 0.018 0/31 0.031

0.049 0.023 0/30 0.044

0.479 0.079 0.010 0/31 0.035

1.174 0.082 0.021 0/31 0.029

0.923 0.135 0.041 0/30 0.068

1.220 0.093 0.031 0/31 0.058

34.2

0/655

0.12

1.117 0.112 0.045 0/31 0.070

0/713 1.484 0.112 0.043 1/31 0.073

0/690

0/693

0/270** 1.436 0.098 0.022 0/30 0.038

0/706

0/224** 1.015 0.040 0.021 0/27 0.036

N/A

N/A

N/A

0/695

0/432* 0.969 0.074 0.026 0/28 0.056

สรุปค่าเฉลีย่ รายเดือนสูงสุดในรอบปี พ.ศ.2557-2558
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ค่าเฉลี่ย 1 ชม.)
เท่ากับ 0.068 ppm
- คาร์บอนมอนอกไซด์ (ค่าเฉลี่ย 1 ชม.)
เท่ากับ 1.484 มก./ลบ.ม.
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (ค่าเฉลี่ย 24 ชม.) เท่ากับ 0.116 มก./ลบ.ม.

0.12

0

0.000

0/576 1.243 0.149 0.088 5/12** 0.116 0.12 0.011 0/714 0.052 5.358

0/0

0

0.000 0.000 0.000

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

0

5.472

0/0

0/688 1.186 0.103 0.045 0/30 0.067 0.089 0.02 0/292** 0.046 3.762

0/711 1.151 0.103 0.037 0/31 0.063 0.085 0.011 0/615 0.037 5.358

0/688 0.935 0.060 0.019 0/30 0.036 0.069 0.013 0/690 0.036 5.130

0/673 0.923 0.076 0.027 0/29 0.044 0.058 0.01

0/703 0.752 0.065 0.013 0/31 0.038 0.044

0/684 0.798 0.086 0.027 0/30 0.050 N/A

0/707 0.878 0.084 0.029 0/31 0.048 N/A

0/685 0.969 0.094 0.033 0/30 0.057 N/A

0/701 0.866 0.105 0.034 0/31 0.055 N/A

0

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 24 ชม.(มก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ย
รายเดือน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ครั้ง>std รายเดือน

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (มก./ลบ.ม.)
รายเดือน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ครั้ง>std

0/481* 0.844 0.075 0.033 0/28 0.049 0.111 0.004 0/420* 0.043 5.358

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2559
หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้ น
*
ข้ อมูลร้ อยละ 50-75
**
ข้ อมูลน้ อยกว่าร้ อยละ 50
N/A เครื่องมือขัดข้ อง

0.17

0

0.000 0.000

0/0

0

พ.ค. 0.096 0.007 0/388** 0.030 3.876

หนาว ธ.ค. 0.000 0.000

0

0

มี.ค. 0.081 0.009 0/696 0.025 3.192

เม.ย. 0.085 0.011 0/664 0.029 2.850

0

ค่ามาตรฐาน

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (ppm)
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (มก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 24 ชม.(มก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (ppm)
ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ครั้ง>std รายเดือน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ครั้ง>std รายเดือน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ครั้ง>std รายเดือน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ครั้ง>std

ไนโตรเจนไดออกไซด์

ก.พ. 0.107 0.007 0/641 0.032 4.218

ฤดู เดือน

พ.ศ.2557

ตารางที่ 3.1-4(1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง ปี พ.ศ. 2557-2558

3-10

บทที่ 3

3.1.4 เสียง และแรงสันสะเทื
่
อน (Noise and Vibration)
1) ระดับความดังของเสียงโดยทัว่ ไป
โดยทั่วไปเสียงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เสียงสบอารมณ์ (Sound) หมายถึงเสียงที่ฟังแล้ วสบายใจ
สามารถปฏิบัติงานได้ ดี และเสียงอึกทึก (Noise) หมายถึงเสียงที่คนไม่ต้องการ เนื่องจากไม่มีความไพเราะนุ่ม
นวล กระด้ างหู ซึ่งเสียงอึกทึกจะมีลักษณะดังนี้ คือ เสียงทุ้มที่เกิดขึ้นเป็ นเวลานานๆ เช่น เสียงเครื่องยนต์ เสียง
แหลมเกิดขึ้นเป็ นเวลานาน เสียงที่เกิดจากการกระแทกในช่ วงเวลาสั้น ๆ เช่ น เสียงค้ อน เสียงที่เกิดจากการ
กระแทกที่ดังมากเป็ นจังหวะหรือเป็ นครั้งคราว เช่น เสียงเครื่องเจาะคอนกรีต และเสียงที่เกิดดังขึ้นเป็ นพักๆ เช่น
เสียงการจราจร
สําหรับบริเวณพื้นที่โครงการ มลภาวะทางเสียงที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดจากระบบการจราจรขนส่งและ
การสัญจร ได้ แก่ การคมนาคมทางบกบริเวณถนนสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท ซึ่งระดับเสียงที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนทั่วไปจะอยู่ท่รี ะดับ 70-80 dB(A)
นอกจากนี้ ระดับเสียงทั่วๆไปตามแหล่ง หรือสถานที่ท่มี ีกจิ กรรมต่างกัน ก็จะมีระดับเสียงที่ต่างกันออก
ไป ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1-5
ตารางที่ 3.1-5 ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจําแนกตามแหล่งหรือสถานที่ท่มี ีเสียงดัง
ระดับความดัง
ของเสียง (dBA)

แหล่งกําเนิดสภาพแวดล้อมของเสียง
การวิเคราะห์ลกั ษณะของเสียง
ภายนอกอาคาร

140

เสียงดังเกินขีดการรับฟัง (ทําให้ ปวดหู)
อยู่ใกล้ เครื่องยนต์ Jet
(Deafening)

130

เริ่มก่อให้ เกิดความระคายเคือง หู
(Threshold of pain)

120
เริ่มรู้สกึ หรือสะเทือนแก้ วหู
(Threshold of feeling)

ภายในอาคาร
-

เสียงเครื่องบินบินขึ้นที่ระดับ ความ
สูง 500 ฟุต

-

เสี ย งเครื่ องบิ น ที่ ร ะดั บ ความสู ง
วงดนตรีรอ็ ก
1000 ฟุต

110

เสี ย งคอนเสิ ร์ ต เพลงร็ อ ก หรื อ
เสียงภายในห้ องโดยสารเครื่องบิน
เสียงตะโกนข้ างหู

100

เสียงแตรรถยนต์, รถจักรยานยนต์
เสียงผู้ชมในสนามกีฬา
ที่ระยะ25ฟุต
เสียงดังมาก (Very loud)
เสียงถนนที่มีการจราจรคับคั่ง

90
80

เสียงดังพอรับได้ (moderately loud)

เสียงรถบรรทุกวิ่งด้ วยความเร็ว
40ไมล์ต่อชั่วโมง

70

เสียงดัง (Loud)

เสียงถนนที่มีรถวิ่ง
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เ สี ย ง ว ง ด น ต รี Symphonyห รื อ
โรงงานอุตสาหกรรม
เสียงภายในรถที่ว่ิงด้ วยความเร็วสูง,
เครื่องล้ างจาน
เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ไฟฟ้ า,คนถกเถี ย ง
หรือทะเลาะกัน
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ระดับความดัง
ของเสียง (dBA)
60

แหล่งกําเนิดสภาพแวดล้อมของเสียง
การวิเคราะห์ลกั ษณะของเสียง
ภายนอกอาคาร
เสียงทั่วไปหรือเสียงสนทนา ธรรมดา

50
เงียบ (Quiet)
40
30
เสียงค่อนข้ างเงียบ (Very Quiet)
20
10

เริ่มได้ ยินเสียง (Just audible)
0เริ่มต้ นการได้ ยิน (Threshold of
hearing)

เสียง Condenser Air ที่ระยะ
15ฟุต, เสียงสํานักงานทั่วไป
เสียงผู้คนสนทนาหรือ
เสียงพูดค่อยๆ
เสียงนกร้ อง, เสียงสํานักงานที่ค่อน
ข้ างเงียบสงบ
เสียงพูดเบาๆ
ห้ องที่ค่อนข้ างเงียบ, เสียงใบไม้ ตก
หรือเสียงกระซิบ
เสียงหายใจ, คืนเงียบในชนบท
เสียงดังที่มนุษย์เริ่มได้ ยิน

ภายในอาคาร
สํานักงานทั่วไป
โถงเปิ ดโล่งขนาดใหญ่
สํานักงานส่วนตัว
ห้ องนอน, บ้ านที่ไม่มีวิทยุ
ห้ องเก็บเสีย งหรื อ โรงภาพยนตร์ ท่ี
ไม่มีคน
ห้ องอัดเสียง
-

ที่มา : สมศักดิ์,2549

2) ระดับเสียงบริเวณพื้ นทีโ่ ครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยใช้ มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Recording กําหนด
ระดับการตรวจวัดที่ Weight A Time และ Constant Slow ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) โดยตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90
(L90) ในช่วงของการตรวจวัดควบคู่กนั ไปด้ วย การติดตั้งไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง ตั้งอยู่บนขาตั้ง 3 ขา
เพื่อช่ วยลดปั ญหาเสียงสะท้ อนจากร่ างกายผู้วัด และสูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร โดยในรัศมี 3.5 เมตร ตาม
แนวราบรอบไมโครโฟนต้ องไม่มีกาํ แพงสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้ อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้ องใส่อุปกรณ์
กําบังลม เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นต่อการตรวจวัด ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากลมพัดแรง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้ นทีโ่ ครงการ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง
ระหว่ า งวั น ที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 โดยบริ ษัท เอส.พี .เอส.คอนซั ล ติ้ง เซอร์ วิส จํา กัด ซึ่ ง ผลการตรวจวั ด
ระดั บ เสี ย งบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการ มี ค่ า Leq 24 hr และ Lmax ไม่ เ กิ น ค่ า มาตรฐานระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 15 พ.ศ. 2540 แต่ อ ย่ า งใด มี ร ายละเอี ย ด
ผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.1-6 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3
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ตารางที่ 3.1-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ ในวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559
วันทีต่ รวจวัด

Leq 1 hr
[dB(A)]

Leq 24 hr
[dB(A)]

Lmax
[dB(A)]

Ldn
[dB(A)]

L90
[dB(A)]

7-8 ก.ค. 59

48.5-58.5

53.8

90.7

57.9

47.1-52.7

8-9 ก.ค. 59

50.1-55.6

53.1

85.9

57.8

48.1-52.4

9-10 ก.ค. 59

48.0-58.9

53.7

94.8

57.6

47.0-50.5

ค่ามาตรฐาน [dB(A)]

-

≯70.0

≯115.0

-

-

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการเป็ นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน
3 วั น พบว่ า Leq 1 hr มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 48.0-58.9 dB(A) Leq 24 hr มี ค่ า เท่ า กั บ 53.1-53.8 dB(A)
Lmax มีคา่ เท่ากับ 85.9-94.8 dB(A) Ldn มีคา่ 57.6-57.9 dB(A) และค่า L90 มีคา่ อยูใ่ นช่วง 47.0-52.7 dB(A)
เมื่ อ นํา ผลการตรวจวั ด ที่ไ ด้ ม าเปรี ย บเทีย บกับ มาตรฐานระดั บ เสีย งโดยทั่ว ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 ที่กาํ หนดให้ ระดับเสียง Leq 24 hr มีค่าไม่เกิน 70.0 dB(A) และ
ระดั บ เสีย ง Lmax มี ค่ า ไม่ เ กิน 115.0 dB(A) พบว่ า ผลการตรวจวั ด ระดั บ เสีย งในบรรยากาศบริ เ วณพื้ นที่
โครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด สําหรับ Leq 1 hr, Ldn และ L90 มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ กาํ หนดค่า
ไว้ เพื่อการควบคุม
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3.1.5 การเกิดแผ่นดินไหว (Earthquake)
แผ่ นดินไหวเกิดจากสาเหตุหลั ก 2 ประการ คือ การกระทํา ของมนุ ษย์ เช่ น การระเบิดทํา เหมือ ง และ
เครื่องจักรกล เป็ นต้ น และเกิดจากธรรมชาติ ได้ แก่ การเคลื่ อนตัวของเปลื อกโลกโดยฉั บพลั น ตามแนวของ
แผ่นเปลือกโลก แผ่นดินถล่ม เป็ นต้ น
แหล่งที่กาํ เนิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย น่าจะตกอยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งเป็ นเขตต่อ
เนื่ อ งมาจากเขตแหล่ ง กํา เนิ ด แผ่ น ดิ น ไหวแนวตะนาวศรี (เขต F) และเขตภาคเหนื อ ของประเทศไทย
(เขต G) ซึ่ ง การเกิด แผ่ น ดิ น ไหวและผลกระทบต่ อ ประเทศไทย ศึ ก ษาได้ จ ากสถิ ติ แ ละข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ แ ก่
จํานวนครั้งที่เกิด ขนาด ความรุนแรงที่ร้ สู กึ ได้ และประเภทที่เกิดตามระดับความลึก
สภาพดินของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็ นดินอ่อนซึ่ งสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ ดี ประกอบกับ
อยู่ใกล้ กบั จังหวัดกาญจนบุรีซ่ึงมีรอยเลื่อนของแผ่นดิน มีศักยภาพการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0-7.5 ริกเตอร์
ซึ่งเป็ นรอยเลื่อนสะแกง และรอยเลื่อนแถบจังหวัดกาญจนบุรี แรงสั่นสะเทือนจะถึงกรุงเทพมหานครและคลื่นที่
ส่งมาจะขยายความแรงมากขึ้นเป็ น 3 เท่า
สําหรับรอยเลื่อนแถบจังหวัดกาญจนบุรี คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนนี้อยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของ
รอยเลื่ อนเมย-อุทัย ธานี โดยมี ทิศ ทางเกือบขนานกับ แนวของรอยเลื่ อนอยู่ ในร่ องนํา้ แม่ ก ลองและแควใหญ่
ตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพม่า รวมความยาวทั้งหมดกว่า 500 กิโลเมตร ในช่ วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมามีรายงาน
แผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้ง
ส่วนรอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์น้ัน จะอยู่ในลํานํา้ แควน้ อยตลอดสายจนถึงรอยเลื่อนสะแกงในประเทศ
พม่าความยาวของรอยเลื่อนนี้อยู่ ในประเทศไทยกว่ า 250 กิโลเมตรมีรายงานว่ ามีแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนนี้
หลายพันครั้ง
จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณีเมื่อมกราคม 2548 พบว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในแนวเขตที่มีความ
รุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ที่ระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เขต 2 ก (สีส้ม) เป็ นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ สิ่ง
ก่อสร้ างที่ออกแบบไม่ดีจะปรากฏความเสียหาย ระดับน้ อยถึงปานกลาง (กองธรณีเทคนิค, 2548) และจากการ
ศึกษาจะเกิดแนวรอยเลื่อนของแผ่นดินจากภาคเหนือลงมา ปัจจุบันพบรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดีย์สาม
องค์ ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และคาดการณ์ว่า กรุงเทพมหานครจะได้ รับผลกระทบจากรอย
เลื่อนดังกล่าวเช่นกัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) ดังแสดงในภาพที่ 3.1-3
ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนํา้ หนัก ความต้ านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้ านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ได้ จัดให้ กรุงเทพมหานครอยู่ในบริเวณที่ 1 คือ พื้นที่
หรือบริเวณที่เป็ นดินอ่อนมากที่อาจได้ รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล
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3.1.6 ทรัพยากรนํ้า (Water Resources)
1) แหล่งนํ้าผิวดิน (Surface Water Resources)
กรุงเทพมหานคร อุดมไปด้ วยนํา้ ผิวดิน ได้ แก่ นํา้ ในลุ่มนํา้ เจ้ าพระยา ลุ่มนํา้ ต่างๆ ตลอดจนลําคลองที่
แยกสาขาไปจากแม่นาํ้ เจ้ าพระยาจํานวนมาก ในพื้นที่เขตวัฒนา มีคลองต่างๆที่ใช้ สาํ หรับการคมนาคม และการ
ระบายนํา้ โดยเป็ นคลองสายหลัก จํานวน 8 คลอง ได้ แก่ คลองตัน คลองบางมะเขือ คลองเป้ ง คลองแสนแสบ
คลองพระโขนง คลองขุดวัดภาษี คลองศาลาลอย และคลองสามอิน จากการสํารวจบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียงโครงการ
พบแหล่งนํา้ ผิวดินจํานวน 1 แห่ง คือ ลํารางสาธารณะซอยสวัสดี ความกว้ างประมาณ 3.1-3.5 เมตร อยู่ห่างจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 9.5 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออก
-

ลํา รางสาธารณะซอยสวัสดี ตั้งอยู่ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 9.5 เมตร ทางด้ านทิศ
ตะวันออก ตั้งขนานไปกับถนนสุขุมวิท 31 เป็ นลํารางสาธารณะดาด คสล. มีความกว้ าง 3.13.5 เมตร ยาว 1,535 เมตร อยู่ ในความดู แลรั บผิดชอบของสํา นักงานเขตวัฒนา มีการใช้
ประโยชน์เพื่อรองรับนํา้ ฝน และนํา้ เสียจากชุมชน มีทศิ ทางการระบายนํา้ จากด้ านทิศใต้ ไปยัง
ทิศเหนือ เพื่อระบายนํา้ ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป

-

สภาพทางกายภาพปั จจุ บนั ลักษณะนํ้า ในลําคลองเป็ นสีดํา คลํ้า ดังแสดงในภาพที่ 3.1-4
จากการสังเกตุไม่พบสัตว์นาํ้ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นํา้ ที่เกิดจากการใช้ ของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการนั้น จะผ่านระบบบําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อบําบัดนํา้ เสียจากโครงการให้ ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนจากนั้นจึงระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
ต่อไป

2) แหล่งนํ้าใต้ดิน (Ground Water Resources)
นํา้ ใต้ ดินในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้ เคียง เป็ นส่วนหนึ่งของแอ่งนํา้ เจ้ าพระยาตอนล่ าง ซึ่ง
เป็ นที่ราบลุ่มภาคกลาง นํา้ ใต้ ดินกรุงเทพฯ เกิดอยู่ในชั้นกรวดทราย ซึ่งเรียงตัวกันเป็ นชั้นๆ แยกออกจากกันด้ วย
ชั้นดินเหนียว ชั้นกรวดทรายที่ให้ นาํ้ จืดจะอยู่ลึกลงไปในผิวดินไม่ต่าํ กว่า 150 เมตร ผลการสํารวจทางธรณีวิทยา
ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ชั้นนํา้ ใต้ ดินในบริเวณกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง ระยะตั้งแต่ผิวดินลง
ไปลึก 650 เมตร จะมีช้ันนํา้ บาดาลออกเป็ น 8 ชั้น คือ ชั้นนํา้ กรุงเทพ พระประแดง นครหลวง นนทบุรี บาดาล
สามโครก บาดาลพญาไท บาดาลนนทบุรี และปากนํา้
สําหรับพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่เขตวัฒนา อยู่ในพื้นที่เขตวิกฤตนํา้ บาดาลอันดับ 3 หมายถึง บริเวณที่มีการ
ทรุดตัวของพื้นดินน้ อยกว่า 1 เซนติเมตรต่อปี และระดับนํา้ บาดาลลดลงระหว่าง 2 เมตรต่อปี เป็ นท้ องที่ท่มี ีนาํ้
ประปาใช้ และไม่อนุญาตให้ ขดุ เจาะนํา้ บาดาล ปัจจุบันพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้ เคียงได้ ขอใช้ บริการนํา้ ประปา
จากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท ดังแสดงในเอกสารภาคผนวกที่ 1 จึงมิได้ ทาํ การขุดเจาะนํา้ บาดาลใช้ แต่
อย่างใด
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3.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ (Biological Resources)
3.2.1 ทรัพยากรสิง่ มีชีวิตบนบก
สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ต้ังโครงการเป็ นพื้นที่ราบ ระดับเท่ากับถนนสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
พืชพรรณที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ประดับทั่วไป ซึ่งเจ้ าของบ้ านปลูกและดูแลเองในบริเวณ
อาคาร ได้ แก่ หางนกยูง กล้ วยพัด มะพร้ าว ไผ่ เป็ นต้ น ซึ่งไม่ปรากฏว่าพื้นที่โครงการมีพืชพรรณทางเศรษฐกิจที่
หายากแต่อย่างใด
พืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้ เคียง ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ประดับทั่วไป ซึ่งเจ้ าของบ้ านปลูกและดูแลเองในบริเวณ
อาคาร และต้ นไม้ ท่ปี ลูกบริเวณทางเท้ าสาธารณะ ที่ดูแลโดยกรุงเทพมหานคร สําหรับสัตว์ท่พี บเห็น ได้ แก่ สัตว์
เลี้ยงตามบ้ าน จึงไม่ปรากฏว่าพื้นที่ใกล้ เคียงและพื้นที่โครงการมีสตั ว์ท่หี ายากแต่อย่างใด

3.2.2 ทรัพยากรสิง่ มีชีวิตในนํ้า
จากการสํารวจบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้ เคียงไม่พบแหล่งนํา้ ผิวดินแต่อย่างใด โดยแหล่งนํา้ บริเวณใกล้
เคียงพื้นที่โครงการ ได้ แก่ ลํารางสาธารณะซอยสวัสดี เป็ นลํารางสาธารณะดาด คสล. มีความกว้ าง 3.1-3.5 เมตร
ยาว 1,535 เมตร ปัจจุ บันใช้ ประโยชน์เพื่อรองรับนํา้ ฝนและนํา้ เสียจากชุมชน มีทศิ ทางการระบายนํา้ จากด้ านทิศ
ใต้ ไปยังทิศเหนือ เพื่อระบายนํา้ ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป สภาพนํา้ ในคลองมีสดี าํ คลํา้ ไม่พบสัตว์นาํ้ ที่มีคุณค่าที่
เศรษฐกิจแต่อย่างใด
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3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ (Human Use Value)
3.3.1 การใช้น้ าํ
ประชาชนในบริเวณใกล้ เคียงพื้นที่โครงการ ใช้ บริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาสุขมุ วิท โดยได้ รับการสูบส่งนํา้ มาจากสถานีสบู จ่ายนํา้ ลุมพินี อัตราสูบจ่าย 300,000 ลบ.ม./วัน มีอตั ราการ
สูบจ่ ายนํา้ ได้ สูงสุด 629,280 ลบ.ม./วัน มีเครื่ องสูบนํา้ จํา นวน 4 เครื่อง ซึ่งมีรายละเอียดการดํา เนินงานด้ าน
บริการของการประปานครหลวง ดังนี้

1) การผลิตจ่ ายนํ้าประปา
ปั จ จุ บั น การประปานครหลวง มี โรงงานผลิ ต นํา้ ที่ค รอบคลุ ม พื้ นที่ฝ่ั ง ตะวั น ออก และตะวั น ตกของ
กรุ ง เทพมหานคร มี ป ริ ม าณนํา้ ผลิ ต จ่ า ยรวมทั้ ง หมด 1,835.134 ล้ า นลู ก บาศก์เ มตร ปริ ม าณนํา้ จํา หน่ า ย
1,406.344 ล้ า นลู ก บาศก์เ มตร ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม พื้ นที่ 2,354.19 ตารางกิโ ลเมตร จํา นวนผู้ ใ ช้ นาํ้ สิ้น ปี
2,226,707 ราย (การประปานครหลวง,2558) มีโรงงานผลิตนํา้ 4 แห่ง ประกอบด้ วย
ความสามารถในการผลิตต่อวัน
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณผลิตนํ้าเฉลีย่ ต่อวัน
(ล้าน ลบ.ม.)

โรงผลิตนํา้ บางเขน

3.600

3.084

โรงงานผลิตนํา้ สามเสน

0.550

0.453

โรงงานผลิตนํา้ ธนบุรี

0.170

0.067

โรงงานผลิตนํา้ มหาสวัสดิ์

1.200

1.097

โรงงานผลิตนํ้า

2) แหล่งนํ้าดิบ ประกอบด้ วย แม่นาํ้ เจ้ าพระยา แม่นาํ้ ท่าจีน และแม่นาํ้ แม่กลอง
3) การสูบจ่ ายนํ้าประปา
การสูบ จ่ า ยนํา้ ประปาของการประปานครหลวง แบ่ ง ออกเป็ น 2 พื้ นที่ ครอบคลุ ม เขตพื้ นที่ ข อง
กรุงเทพมหานครทั้งหมด และปริมณฑลบางส่วน ดังนี้
(1) พื้นที่ฝ่ังตะวันออก มีจาํ นวนสถานีสูบทั้งหมด 7 สถานี ได้ แก่ สถานีสูบจ่ายนํา้ สําโรง, ลุมพินี,
คลองเตย, ลาดกระบัง, ลาดพร้ าว, พหลโยธิน และมีนบุรี ทําหน้ าที่สูบจ่ายนํา้ ประปาจากโรง
กรองนํา้ ให้ แก่ผ้ ูใช้ นาํ้ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลบางส่วนในฝั่งตะวัน
ออกของแม่นาํ้ เจ้ าพระยา
(2) พื้ นที่ ฝ่ั ง ตะวั น ตกมี จาํ นวนสถานี สู บ ทั้ ง หมด 3 สถานี ได้ แ ก่ สถานี สู บ จ่ า ยนํา้ ท่ า พระ ,
ราษฎร์บูรณะ และเพชรเกษม ทําหน้ าที่สบู จ่ายนํา้ ประปาจากโรงกรองนํา้ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ นาํ้ ทั้งในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลบางส่วนในฝั่งตะวันตกของแม่นาํ้ เจ้ าพระยา
สํา หรั บ ประชาชนในบริ เวณใกล้ เคี ย งพื้ นที่โ ครงการ ใช้ บ ริ ก ารนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาสุขมุ วิท ซึ่งมีพ้ ืนที่จ่ายนํา้ ทั้งสิ้น 94.46 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อ 1,896.257 กิโลเมตร
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โดยการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท มีผลการดําเนินงานด้ านการบริการให้ กับประชาชน (ที่มา : การประปา
นครหลวง, 2558) ดังนี้
- มีจาํ นวนผู้ใช้ นาํ้ ทั้งสิ้น 116,982 ราย
- มีปริมาณนํา้ ผลิตจ่าย 134.440 ล้ านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 0.368 ล้ านลบ.ม./วัน
- ปริมาณนํา้ จําหน่าย 105.975 ล้ านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 0.290 ล้ านลบ.ม./วัน
- คิดเป็ นปริมาณนํา้ เหลือจ่าย ประมาณ 28.465 ล้ านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 77,986.3 ลบ.ม./วัน
จากการสอบถามสภาพแวดล้ อมในปัจจุบันด้ านการใช้ นาํ้ พบว่าผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับ
การบริการจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิทโดยได้ รับนํา้ ใช้ อย่างเพียงพอ และไม่มีปัญหา
ด้ านแรงดันนํา้ ใช้ แต่อย่างใด ดังแสดงในเอกสารภาคผนวกที่ 1

3.3.2 การใช้ไฟฟ้ า
พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ได้ รับบริการด้ านไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวง สาขาบางกะปิ โดย
ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังเอกสารราชการยืนยันการให้ บริการกระแสไฟฟ้ ากับโครงการ ดังเอกสารภาคผนวกที่ 1
การไฟฟ้ านครหลวง สาขาบางกะปิ มีความสามารถในการจํา หน่ า ยไฟฟ้ าไม่ รวมไฟฟ้ าสาธารณะตั้ งแต่ เ ดือ น
มกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 รวมทั้งหมด 2,848.04 ล้ านหน่วย และมีจาํ นวนผู้ใช้ ไฟฟ้ าทั้งหมด 207,394
ราย ซึ่งการไฟฟ้ านครหลวงมีปริมาณไฟฟ้ าสํารองเพียงพอต่อความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของประชาชน

3.3.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
1) ขอบเขตความรับผิดชอบ
พื้ นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบการเก็บขนขยะมู ลฝอย ฝ่ ายรั กษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ สํานักงานเขตวัฒนา ซึ่งมีพ้ ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 12.565 ตารางกิโลเมตร

2) ปริมาณมูลฝอยและการเก็บขนมูลฝอย
- ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 216.78 ตัน/วัน จํานวนเที่ยวเก็บขน 1 เที่ยว
- เริ่ ม ตั้งแต่ เ วลา 04.00-06.00 น. ส่ว นการจั ดเก็บมู ล ฝอยอันตราย จะเข้ า มาจั ด เก็บ ทุ ก วั น ที่ 1
และ 15 ของเดือน แต่ในทางปฏิบัติสามารถจัดเก็บได้ ทุกวันโดยจะเก็บพร้ อมกับมูลฝอยประเภท
อื่นๆ แต่ จะจัดพื้ นที่วางมู ลฝอยอันตรายแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ และตามการรับแจ้ งของ
ประชาชน โดยไม่มปี ัญหาเรื่องขยะตกค้ างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3) รถเก็บขนมู ลฝอย
- รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ าย ขนาด 2 ตัน
- รถขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ าย ขนาดความจุ 5 ตัน
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-

รถขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ าย ขนาดความจุ 10 ตัน
รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิ ดท้ าย-เทข้ าง ขนาดความจุ 5 ตัน
รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิ ดท้ าย ขนาดความจุ 5 ตัน
รถเก็บขนขยะ Recycle ขนาดความจุ 1.5 ตัน
รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
พนักงานขับรถยนต์เก็บขนมูลฝอย
พนักงานกวาดถนน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
2
3
2
205
41
164

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คน
คน
คน

4) สถานทีท่ ิ้ งมูลฝอย
ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตวัฒนา จะนําขยะที่เก็บขนได้ ท้งั หมดไปยังสถานี
ขนถ่ายและกําจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชด้ วยวิธีการหมักเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ (Composting) และการฝังกลบอย่างถูก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของสํานักงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร โดย
ไม่ มีขยะตกค้ าง ทั้งนี้ การจั ดการมูลฝอยบริเวณพื้ นที่โครงการ ปั จจุ บันรถเก็บขนมูลฝอยของฝ่ ายรั กษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตวัฒนา ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวันในเวลา 04.00 - 06.00 น.
สํา หรับโครงการได้ จัดให้ มีท่ีพักขยะรวมภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรั บขยะได้ นานไม่ น้อยกว่ า
3.0 วัน สามารถช่ วยลดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องขยะตกค้ างได้ เป็ นอย่ างดีและโครงการได้ รับเอกสารรับรองการให้
บริการ แสดงในภาคผนวกที่ 1

3.3.4 การระบายนํ้า และการป้องกันนํ้าท่วม
1) การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม
วิถชี ีวิตของชาวกรุงเทพมหานครผูกพันกับแม่นาํ้ มาตั้งแต่อดีต ด้ วยทําเลที่ต้งั อยู่บนที่ราบลุ่มตอนปลาย
แม่นาํ้ เจ้ าพระยา ซึ่งเอื้ออํา นวยต่อการเกษตร มีการขุดลอกคูคลองหลายสายเพื่อใช้ เป็ นแหล่งนํา้ ในการอุปโภค
บริโภค นอกจากนี้ยงั ถูกใช้ ในการระบายนํา้ และคมนาคมขนส่ง ด้ วยเหตุทม่ี เี ส้นทางระบายนํา้ มากมายปัญหานํา้ ท่วม
ในอดีตจึงไม่รนุ แรง และไม่สร้ างความเสียหายให้ กบั ชาวกรุงเทพฯ มากนัก
ปั จ จุ บั น กรุ ง เทพมหานครในฐานะเมื อ งหลวง และศู น ย์ ก ลางธุ ร กิจ ของประเทศกํา ลั ง เผชิ ญ กั บ
การเปลี่ ย นแปลงมากมาย เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ นของจํา นวนประชากร
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพื่อรองรับการเติบโตขึ้นของเมือง การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ ท่ดี ินจากเพื่อ
การเกษตร กลายเป็ นเพื่ อที่อยู่ อาศัย ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นสาเหตุหนึ่งที่นาํ ไปสู่ปัญหานํา้ ท่วมที่
รุนแรงมากกว่าเดิม และจําเป็ นต้ องรีบดําเนินการแก้ ไข
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บทที่ 3
สาเหตุของปั ญหานํ้าท่วม
1. สาเหตุจากธรรมชาติ
- กรุ งเทพมหานครตั้ งอยู่ ใ นเขตมรสุม นอกจากฝนที่ได้ รับ อิท ธิพ ลมาจากมรสุม ตะวั น ตก
เฉียงใต้ ซ่ึงมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 1,400 มม. แล้ วยังมีฝนที่มาจากพายุโซนร้ อน
และดีเปรสชั่น ฝนที่ตกหนักในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้ เกิดนํา้ ท่วมขังชั่วคราว
- ปริมาณนํา้ ท่าจากทางเหนือที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปี ที่นาํ้ น้ อยจะประมาณ 1,000 –
2,000 ลบ.ม./วินาที ส่วนในปี ที่นาํ้ มากจะประมาณ 4,000 – 5,000 ลบ.ม./วินาที ในขณะ
ที่แม่ นาํ้ เจ้ าพระยามีความสามารถในการลํา เลี ย งนํา้ ได้ โ ดยไม่ ล้นตลิ่ ง ประมาณ 2,000 3,000 ลบ.ม./วินาที ปริมาณนํา้ ที่มาก กว่าความสามารถในการลําเลียงของแม่นาํ้ เป็ นเหตุให้
เกิดนํา้ ท่วมบริเวณริมแม่นาํ้
- ระดับนํา้ ในแม่นาํ้ เจํา้ พระยาขึ้นอยู่กบั อิทธิพลการขึ้นลงของระดับนํา้ ทะเล ซึ่งสามารถหนุนได้
สูงถึง 2.1 ม.รทก. (ระดับนํา้ ทะเลปานกลาง) ถ้ านํา้ ทะเลหนุ นในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกับ
นํา้ เหนือไหลผ่านจะทําให้ นาํ้ ล้ นท่วมตลิ่งได้ ในฤดูนาํ้ หลาก
2. สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ
- ชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวอย่ างรวดเร็ว มีปัญหา
การใช้ ท่ดี ินไม่ถูกต้ อง เช่น ถมที่เพื่อการก่อสร้ าง การรุกลํา้ คลองสาธารณะ ส่งผลให้ เส้ นทาง
ลําเลียงนํา้ ลดลง ระบบระบายนํา้ เดิมไม่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ ทนั
- ปัญหาแผ่นดินทรุดเนื่องจากการสูบนํา้ บาดาล ทําให้ พ้ ืนที่ในกรุงเทพฯ เดิมซึ่งเป็ นพื้นที่ราบ
ตํ่าอยู่แล้ วทรุดตัวลงมากกว่าเดิม เมื่อเกิดนํา้ ท่วมขังจึงยากที่จะระบายออกจากพื้นที่ได้

2) อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554
เป็ นอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่นาํ้ เจ้ าพระยา และ
ลุ่มนํา้ โขง โดยมีสาเหตุมาจากพายุหมุนนกเตนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้ เกิดฝนตกหนักทางภาค
เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทํา ให้ เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่ 31
กรกฎาคม 2554 สําหรับกรุงเทพมหานคร ได้ รับผลกระทบจากปั ญหานํา้ ท่วมตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 โดย
นํา้ เริ่มท่วมบริเวณถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถาน จากสรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร
มีพ้ ืนที่ประสบภัยจํานวน 36 เขต จาก 50 เขต ได้ แก่ เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี
เขตยานนาวา เขตราษฎร์บูรณะ เขตคลองเตย เขตบางกอกน้ อย เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางคอแหลม เขต
ดุสิต เขตสาทร เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตดอนเมือง เขตบางแค เขตบางเขน
เขตสายไหม เขตหนองแขม เขตจตุจักร เขตตลิ่งชัน เขตหลักสี่ เขตลาดพร้ าว เขตวังทองหลาง เขตภาษีเจริญ เขต
คันนายาว เขตทวีวัฒนา เขตดินแดง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางบอน เขตบึงกุ่ม เขตห้ วยขวาง และเขตบางขุนเทียน
จากการสํา รวจภาคสนามและตรวจสอบตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หานํา้ ท่ ว ม
กรุ ง เทพมหานคร (2554) พบว่ า เขตวั ฒ นา มี จุ ด อ่ อ นนํา้ ท่ ว ม จํา นวน 17 จุ ด (พื้ นที่เ ฝ้ าระวั ง 23.0 ตาราง
กิโลเมตร) ได้ แก่
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บทที่ 3
1. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 1
2. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3
3. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 21
4. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยประสานมิตร
5. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสวัสดี
6. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยพร้ อมศรี
7. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 49
8. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยต่อศักดิ์
9. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 55
10. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณคลองแป้ ง
11. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 71
12. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณใต้ สะพานพระโขนงทั้ง 2 ฝั่ง
13. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 42
14. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 40
15. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 36
16. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 26
17. จุดอ่อนนํา้ ท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 14
โดยพบว่า พื้ น ที ต่ ั้ง ของโครงการตัง้ อยู่ ใ นบริ เ วณจุด อ่ อ นนํา้ ท่ ว มขัง ของกรุ ง เทพมหานคร กรณี ที ่มี
ฝนตกต่ อเนื อ่ งนานเกิน 1 ชัว่ โมง ทํา ให้การระบายนํา้ ช้าลง และมี นาํ ้ ท่วมขังรอการระบายบนผิวถนน และจาก
การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ ยู่โดยรอบโครงการ พบว่าบริเวณผิวถนนซอยสุขุมวิท 31 ไม่ประสบ
เหตุนํา้ ท่วมขัง จากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในปี 2554 ทีผ่ า่ นมา

3) แผนการจัดการนํ้าท่วมของรัฐบาลโดยรวมทั้งประเทศ
รั ฐบาลได้ จัดทํา แผนการบริ หารจัดการนํา้ ของคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ เ พื่ อวางระบบการบริ หาร
จัดการทรัพยากรนํา้ (กยน.) และได้ เริ่มดําเนินการแล้ วบางส่วน ซึ่ง กยน. ได้ กาํ หนดแผนแม่บทการบริหารจัดการ
นํา้ สําหรับแผนแม่บทฯ มีหลัก 3 ด้ าน
1. ปรับปรุงฟื้ นฟูระบบป้ องกันนํา้ ท่วมที่อยู่ให้ สมบูรณ์ให้ ทันรองรับนํา้ ฝนเดือนพฤษภาคม 2555
ควบคู่ไปกับการแก้ ไขปัญหาระยะยาว
2. สร้ างความเชื่อมั่นในการป้ องกันนํา้ ท่วมในพื้นที่ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะต่อนักลงทุน
3. เชื่อมโยงการแก้ ไขปั ญหาตั้งแต่ต้นนํา้ กลางนํา้ จนถึงปลายนํา้ ทําอย่างไรให้ นาํ้ ไหลลงสู่ทะเลได้
เร็วที่สุด ในส่วนของต้ นนํา้ จะเริ่มดํา เนินการปลูกป่ า และพืชซับนํา้ ตามแนวพระราชดํา ริ ส่วน
กลางนํา้ ระบายนํา้ จากเขื่อนหลัก จัดทําเส้ นทางรับนํา้ และแก้ มลิงขนาดใหญ่ ปรับปรุงคันกั้นนํา้
ขุด ลอกคู ค ลองประมาณ 100 แห่ ง และปลายนํา้ ขุ ด ลอกคู ค ลอง เสริ ม คั น กั้น นํา้ ตามแนว
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บทที่ 3
พระราชดําริ ปรับปรุงประตูนาํ้ เครื่องสูบนํา้ พร้ อมติดตั้งเครื่องผลักดันนํา้
ทั้งนี้ การทํางานจะแบ่งเป็ นแผนระยะสั้น จะเร่ งปรับปรุง และฟื้ นฟูประสิทธิภาพระบบระบายนํา้ เดิม
เพื่อลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากนํา้ ท่วมในปี 2555 โดยใช้ เหตุการณ์นาํ้ ท่วมในปี 2554 เป็ นกรณี
ศึกษา และแผนระยะยาว เชื่อมโยงการบริหารจัดการนํา้ ให้ เป็ นระบบอย่างยั่งยืน โดยมีแผนปฏิบัติการดําเนินงาน
ปี 2555 (ระยะสั้น) และแผนปฏิบตั ิการบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและยั่งยืน (ระยะยาว)
โดย กยน. ได้ กาํ หนดแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการนํา้ ที่สามารถทําได้ ในปี พ.ศ. 2555 ไว้ 6 แผน
ดังนี้
แผนที่ 1 คือ การบริหารจัดการเขื่อนที่ดี
แผนที่ 2 คือ จัดพื้นที่รับนํา้ นองเมื่อมีนาํ้ ไหลออกจากเขื่อน
แผนที่ 3 คือ จัดระบบระบายนํา้ ที่ดี
แผนที่ 4 คือ เป็ นแผนระบบพยากรณ์ และเตือนภัยโดยจะมีระบบป้ องกันที่ดี เช่น แผนปรับปรุง
สิ่งก่อสร้ างต่างๆ ระบบข้ อมูลนํา้ และระบบการเตือนภัยที่ดี
แผนที่ 5 คือ แผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ซึ่งเป็ นการรองรับสถานการณ์เมื่อประสบภัย
แผนที่ 6 คือ มีองค์กรบริหารนํา้ แบบองค์รวม และเป็ นเอกภพ
เป้ าหมายที่จะดําเนินการในระยะยาว เพื่อบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ และยั่งยืน ประกอบด้ วย
1. การพัฒนาระบบคลังข้ อมูล ระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย
2. การฟื้ นฟู อนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ ใช้ ปลูกป่ า สร้ างฝายแม้ ว อนุรักษ์ดินและนํา้ ด้ วยการปลูก
หญ้ าแฝก สร้ างอ่างเก็บนํา้ หรือเขื่อนในลุ่มนํา้ ยม สะแกกรัง น่าน และป่ าสัก
3. กําหนดพื้นที่รองรับนํา้ นอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบจากการใช้ พ้ ืนที่เพื่อการ
รั บนํา้ ประกอบด้ วยพื้ นที่ใ นเขตเจ้ า พระยาทั้งตอนบนและตอนล่ า ง ประมาณ 10 แห่ ง การ
กําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็ นกรณีพิเศษ การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานให้
เป็ นแก้ มลิงประมาณ 2 ล้ านไร่ ในฤดูนาํ้ หลาก
4. การจัดสร้ าง และปรับปรุงโครงข่ายระบายนํา้ ขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิ จัดทําทางนํา้ หลากจาก
แม่นาํ้ ป่ าสักถึงแม่นาํ้ เจ้ าพระยา ไปทางตะวันออกหรือทั้ง 2 ฝั่ง การจัดทําโครงการผังการใช้ ท่ดี ิน
และการใช้ ประโยชน์จากที่ดินในผัง รวมทั้งจัดทําพื้นที่ปิดล้ อม และโครงการปรับปรุงสภาพลํานํา้
สายหลัก และคันริมแม่นาํ้ ส่วนที่เหลือ
ตามแผนงานดังกล่าว คาดว่าจะใช้ งบประมาณนับแสนล้ านบาท และมีแผนการบริหารจัดการนํา้ ที่ดี จึง
เชื่อว่าปัญหาอุทกภัยจะถูกแก้ ไข และควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงเช่นในปี พ.ศ.2554 จึงคาดว่าโอกาสที่จะ
เกิดนํา้ ท่วมพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้ เคียง มีโอกาสเกิดขึ้นได้ น้อยลงมาก

4) มาตรการป้องกันและแก้ไขปั ญหานํ้าท่วมกรุงเทพมหานคร
การควบคุมระบบระบายนํา้ และป้ องกันนํา้ ท่วมในเขตพื้ นที่กรุงเทพมหานครทั้งสองฝั่ง อยู่ ในการ
ควบคุมดูแลของศูนย์ควบคุมระบบป้ องกันนํา้ ท่วม (Flood Control Center) ประกอบด้ วยสถานีแม่ข่าย และสถานี
เครือข่าย 55 แห่ ง ซึ่งทํา หน้ าที่ตรวจวัดข้ อมูลอุทกวิทยาต่าง ๆ เช่ น ระดับนํา้ ในคลอง ระดับการเปิ ด-ปิ ดของ
ประตูระบายนํา้ ปริมาณนํา้ ฝน การทํางานของเครื่องสูบนํา้ ฯลฯ และส่งผ่านข้ อมูลด้ วยระบบ SCADA เข้ าสู่สถานี
แม่ข่ายเพื่อการวางแผนควบคุมการระบายนํา้ และป้ องกันนํา้ ท่วม ปัจจุ บันกรุงเทพมหานคร มีการระบายนํา้ และ
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ป้ องกันนํา้ ท่วมสถานีสบู นํา้ รวม 109 แห่ง คิดเป็ นกําลังการสูบระบายรวม 1,293 ลบ.ม./วินาที มีประตูระบายนํา้
170 แห่ง ประตูท่อระบาย 83 แห่ง บ่อสูบนํา้ 10 แห่ง บึงรับนํา้ 11 แห่ง และทํานบกั้นนํา้ 2 แห่ง อุโมงค์ 2 แห่ง
และทางลอด 6 แห่ง
ระบบการระบายนํา้ และป้ องกันนํา้ ท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ปัจจุ บันได้ ดาํ เนินการโดย
การก่อสร้ างระบบปิ ดล้ อมย่ อย (Sub-Polder) ซึ่งเป็ นระบบที่ประกอบด้ วยการก่อสร้ างบ่อสูบนํา้ ประตูระบายนํา้
และการติดตั้งเครื่องสูบนํา้ เพื่อสูบระบายนํา้ ในพื้นที่ออกสู่แม่นาํ้ ลํา คลองภายนอก และออกสู่แม่นาํ้ เจ้ าพระยา
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีคันกั้นนํา้ ทั้งที่เป็ นธรรมชาติ คือ ถนน และที่สร้ างขึ้นโดยใช้ กระสอบทรายเพื่อเสริมคัน
ให้ สงู ได้ ระดับป้ องกัน ซึ่งในปัจจุบนั ได้ ดาํ เนินการจัดสร้ างระบบปิ ดล้ อมย่อยทั้งสิ้น 15 พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 168
ตารางกิโลเมตร มีกาํ ลังการสูบระบายรวมทั้งหมด 488.8 ลบ.ม./วินาที
ตารางที่ 3.3-1 รายละเอียดพื้นที่ปิดล้ อมเพื่อป้ องกันนํา้ ท่วมของสํานักการระบายนํา้
ลําดับที่

บริเวณปิ ดล้อม

พื้ นที่
(ตร.กม.)

กําลังเครือ่ งสูบนํ้า
(ลบ.ม./วินาที)

1

พื้นที่ปิดล้ อมหมู่บ้านเมืองทอง

13.7

11.85

2

พื้นที่ปิดล้ อมหมู่บ้านชินเขต และท่าทราย

4.96

10.30

3

พื้นที่ปิดล้ อมถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองนํา้ แก้ ว

28

46.69

4

พื้นที่ปิดล้ อมบางกะปิ

8.3

26.76

5

พื้นที่ปิดล้ อมรามคําแหง

10.6

31.69

6

พื้นที่ปิดล้ อมราชเทวี ช่วงสถานฑูตอินโดนิเซีย
- พื้นที่ปิดล้ อมราชเทวี ช่วงโรงภาพยนตร์เพชรรามา
- พื้นที่ปิดล้ อมราชเทวี ช่วงแยกมิตรสัมพันธ์
- พื้นที่ปิดล้ อมห้ วยขวาง ถนนเพชรบุรี

1.9
0.5
0.6
0.8

13.49
2.13
6.90
6.00

7

พื้นที่ปิดล้ อมปทุมวัน

2.6

22.02

8

พื้นที่ปิดล้ อมคลองเตยและวัฒนา

23

88.16

9

พื้นที่ปิดล้ อมพระโขนง บางนา และประเวศ

26

87.95

10

พื้นที่ปิดล้ อมราชเทวี ถนนพระรามที่ 6

2.2

24.15

11

พื้นที่ปิดล้ อมพญาไท

9.1

11.78

12

พื้นที่ปิดล้ อมพระนคร

1

5.30

13

พื้นที่ปิดล้ อมยานนาวา สาทร และบางคอแหลม

16.3

40.66

14

พื้นที่ปิดล้ อมตลิ่งชัน

5.6

13.50

15

พื้นที่ปิดล้ อมธนบุรี และคลองสาน

12.9

39.85

168.06

488.88

รวมทั้งสิ้ น
ที่มา: สํานักการระบายนํา้ , 2557

นอกจากระบบปิ ดล้ อมดังกล่าว แล้ วสํานักระบายนํา้ ได้ ดาํ เนินการจัดหาพื้นที่เก็บกักนํา้ เพื่อการป้ องกัน
นํา้ ท่วม (แก้ มลิง) ในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุ บันมีจาํ นวน 20 แห่ ง สามารถเก็บกัก
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นํา้ ได้ ประมาณ 10,062,525 ลบ.ม. ซึ่งประกอบด้ วย
(1) บึงหนองบอน สร้ างสถานีสบู นํา้ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที พร้ อมทางนํา้ ล้ นเก็บกักนํา้ ได้ ประมาณ
5 ล้ าน ลบ.ม. สามารถแก้ ไขปัญหานํา้ ท่วมขังในพื้นที่เขตประเวศและเขตพระโขนง
(2) บึงมักกะสัน ก่อสร้ างสถานีสูบนํา้ 2 แห่ ง และคันดินรอบบึงพร้ อมขุดลอกบึงปั จจุ บันมีความ
สามารถเก็บกักนํา้ ได้ ประมาณ 261,660 ลบ.ม. แก้ ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนราชปรารภ ศรีอยุธยา
และอโศกดินแดง
(3) บึงพระราม 9 ติดตั้งเครื่องสูบนํา้ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที พร้ อมขุดลอกบึง ปัจจุบันสามารถเก็บ
กักนํา้ ได้ ประมาณ 10,875 ลบ.ม. แก้ ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนพระราม 9
(4) บึ ง พิ บู ล วั ฒ นา สร้ า งเขื่ อ นรอบบึ ง พร้ อ มสถานี สู บ นํา้ ขนาด 6 ลบ.ม./วิ น าที เก็บ กัก นํา้ ได้
ประมาณ 48,000 ลบ.ม. แก้ ไขปัญหานํา้ ท่วม ถนนพหลโยธิน ประดิพัทธ์ และพื้นที่พญาไท
(5) บึ ง ลํา พั ง พวย ก่ อ สร้ า งสถานี สูบ นํา้ ขนาด 3 ลบ.ม./วิ น าที สามารถเก็บ กัก นํา้ ได้ ป ระมาณ
155,000 ลบ.ม. แก้ ไขปัญหานํา้ ท่วมบริเวณคลองจั่น เขตบึงกุ่ม
(6) บึงกระเทียม ก่อสร้ างประตูระบายนํา้ พร้ อมทํานบ และติดตั้งเครื่องสูบนํา้ 3 ลบ.ม./วินาที เก็บ
กักนํา้ ได้ 110,000 ลบ.ม. แก้ ไขปัญหานํา้ ท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี
1) มาตรการใช้ การก่อสร้ าง (Structural Measures) บริเวณพื้นที่ชุมชนหนาแน่น โดยใช้ ระบบพื้นที่ปิด
ล้ อมย่อย (Polder System) จํานวน 15 พื้นที่ ครอบคลุม 168.06 ตารางกิโลเมตร
1.1 การป้ องกันนํา้ ภายนอกไหลเข้ าพื้นที่ปิดล้ อม
- ส่วนที่เป็ นพื้นดินใช้ คันกั้นนํา้ ในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดินอาคาร รูปแบบต่าง ๆ
- ส่วนที่เป็ นทางระบายนํา้ ใช้ ประตูระบายนํา้ ประตูท่อ ทํานบจุดปิ ดกั้น เป็ นต้ น
1.2 การระบายนํา้ ออกจากพื้นที่ปิดล้ อม
- การระบายออกโดยวิธธี รรมชาติ ใช้ ประตูระบายนํา้ ประตูท่อ เป็ นต้ น
- การระบายออกโดยใช้ เครื่องสูบนํา้
1.3 การระบายนํา้ ในพื้นที่ปิดล้ อม
- ระบบระบายนํา้ ใช้ จากอาคารบ้ านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอกโดยท่อระบายนํา้ คูคลอง
- การชะลอนํา้ เพื่อเก็บกักนํา้ ไว้ ระยะหนึ่ง โดย สระ คลอง บึง ที่ลุ่มต่างๆ เป็ นต้ น
2) มาตรการไม่ใช้ การก่อสร้ าง (Non Structural Measures) ใช้ สาํ หรับการปฏิบัติการป้ องกันนํา้ ท่วม
ทั่วไปและพื้นที่ชุมชนเบาบาง ซึ่งเรียกว่า การบริหารพื้นที่นาํ้ ท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้ วย
- การควบคุมผังเมือง และการใช้ ท่ดี นิ เพื่อจัดให้ มีท่วี ่างรับนํา้ ชะลอ และเก็บกักนํา้
- การควบคุมอาคาร ให้ อาคารที่อยู่ในพื้นที่นาํ้ ท่วมมีความคงทนไม่เสียหายจากนํา้ ท่วม
- การประชาสัมพันธ์รายละเอียดนํา้ ท่วมให้ ประชาชนทราบ และเรียนรู้สถานการณ์ท่จี ะเกิดขึ้น เพื่อ
การปฏิบัติการป้ องกันตัวเอง เมื่อจําเป็ น และให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ
- ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้ งเตือนภัยนํา้ ท่วม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการ และเตือนประชาชน
- ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่ งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหานํา้ ท่วมตลอดจนช่วยเหลือ
ประชาชน
- ตั้งองค์กรอํานวยการและบริหาร เพื่อให้ หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานใน
โครงการ และปฏิบัตกิ ารอย่างถูกต้ องและบริหารงานได้ อย่างเพียงพอต่อภารกิจ
ทั้ง นี้ การระบายนํา้ บริ เ วณพื้ นที่โ ครงการ และใกล้ เ คี ย งจะอาศั ย ระบบท่ อ ระบายนํา้ สาธารณะของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด
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3.3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมกรุงเทพมหานคร
1) การจัดการนํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้ มีมาตรการแก้ ไขปั ญหานํา้ เสีย โดยได้ ดาํ เนินการก่อสร้ างระบบบํา บัดนํา้ เสียขึ้น
จํา นวน 7 โครงการ ครอบคลุ ม พื้ นที่ร วม 191.7 ตารางกิโ ลเมตร สามารถบํา บั ดนํา้ เสียได้ ท้ัง หมดประมาณ
992,000 ลบ.ม./วัน ดังนี้
(1) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ สี่พระยา มีพ้ ืนที่ครอบคลุม 2.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขต
ป้ อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก
(2) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ รัตนโกสินทร์ มีพ้ ืนที่ครอบคลุม 4.1 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
เขตพระนคร
(3) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ ช่องนนทรี มีพ้ ืนที่ครอบคลุม 28.5 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขต
ยานนาวา สาทร บางรัก และบางคอแหลม
(4) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ หนองแขม มีพ้ ืนที่ครอบคลุม 44.0 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
เขตหนองแขม บางแค และภาษีเจริญ
(5) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ ทุ่งครุ มีพ้ ืนที่ครอบคลุ ม 42.0 ตารางกิโลเมตร อยู่ ในเขต
จอมทอง ทุ่งครุ และราษฎร์บูรณะ
(6) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ ดินแดง มีพ้ ืนที่ครอบคลุม 37.0 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขต
ดุสติ พญาไท ดินแดง ราชเทวี ป้ อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร และสัมพันธวงศ์
(7) โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา้ จตุจักร มีพ้ ืนที่ครอบคลุม 33.4 ตารางกิโลเมตร อยู่ในแขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร บางส่วนของแขวงสามเสนใน เขตพญาไท บางส่วนของแขวงสามเสน
นอก เขตห้ วยขวาง และบางส่วนของแขวงดินแดง เขตดินแดง

2) การจัดการนํ้าเสียบริเวณโครงการและพื้ นทีโ่ ดยรอบ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณถนนสุขมุ วิท 31 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสอบถามกับทางเจ้ า
หน้ าที่สาํ นักจัดการคุณภาพนํา้ กรุงเทพมหานคร พบว่าพื้นที่โครงการไม่ได้ อยู่ในเขตให้ บริการบําบัดนํา้ เสียรวมของ
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม โครงการได้ จัดให้ มีระบบบําบัดนํา้ เสียรวมภายในโครงการ (รายละเอียดแสดงใน
บทที่ 2) จนได้ ตามค่ามาตรฐานนํา้ ทิ้งของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้ อม ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการบนถนนสุขมุ วิท 31 ต่อไป (ภาพที่ 3.3-1)
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3-28
3-28

3.3-1

สุขุมวิท 23

ร

แนวทอระบายน้ําสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 31 ดานหนาโครงการ

ซอยสวัสดี

พ" ืนท/โี ครงก
า

สุขุมวิท 31

100
0

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

50

เมตร
มาตราส่วน

N

ท่อระบายนํา" บนถนนสาธารณประโยชน์บริเวณด้ านหน้ าโครงการ
. เมตร
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.8

บทที่ 3

3.3.6 การคมนาคม
1) ปริมาณการจราจรภายในเขตวัฒนา
การคมนาคมขนส่งทีส่ าํ คัญของเขตวัฒนา คือ การคมนาคมทางบก ซึ่งถนนภายในพื้นทีเ่ ขตมีทง้ั ถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง ถนนซอย ตลอดจนทางด่วนพิเศษ และมีแนวโครงการระบบขนส่งมวลชนผ่านภายในเขตด้ วย
(1) ถนนสายหลัก มีอยู่ 2 สาย ได้ แก่
- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เป็ นถนนสายสําคัญอีกสายหนึ่ง เป็ นสายที่มีอาคารพาณิชย์ สํานักงาน
ร้ า นค้ าตั้ งอยู่ อย่ า งหนาแน่ น และมี การจราจรคั บ คั่ ง มี จุ ด เริ่ ม ต้ น บริ เ วณจุ ด ตั ด กับ ถนน
อโศก-ดินแดง สิ้นสุดที่คลองแสนแสบ
- ถนนสุขุมวิท เป็ นถนนสายสําคัญที่ผ่านภายในเขต มีจุดเริ่มต้ นบริเวณเพลินจิต ตัดผ่านเขต
คลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้ าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากนั้นเข้ าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี สิ้นสุดที่จังหวัดตราดเป็ นสายที่มีการ
จราจรคับคั่งตลอดเวลา เนื่องจากเป็ นเขตธุรกิจแห่งสําคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มชี าวต่าง
ชาติพักอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก และมีเส้ นทางที่เป็ นถนนสายรองและซอยเชื่อมต่อกับพื้นที่
ภายในเขต
(2) ถนนสายรอง
เป็ นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักและถนนสายรองด้ วยกันภายในเขต ทําให้ มีโครงข่าย
การให้ บริการทั่วถึงยิ่งขึ้น ถนนสายรองในปัจจุบันจะใช้ เป็ นทางลัดได้ ทําให้ มีการเชื่อมต่อโครง
ข่ายที่สมบูรณ์ ได้ แก่
-

ถนนสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ)
ถนนสุขมุ วิท 77 (อ่อนนุช)
ถนนปรีดีพนมยงค์
ถนนอโศกมนตรี
สุขมุ วิท 31 (สวัสดี)

ยาว 2,524 เมตร
ยาว 2,248เมตร
ยาว 442 เมตร
ยาว 2,796 เมตร
ยาว 1,228 เมตร
ยาว 636 เมตร

กว้ าง
กว้ าง
กว้ าง
กว้ าง
กว้ าง
กว้ าง

18
25
19
21
30
20

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

สําหรับเส้ นทางคมนาคมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ มี 2 เส้ นทาง คือ ถนนสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท
มีรายละเอียดดังนี้
- ถนนสุขุมวิท 31 (ทางเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ) กว้ างประมาณ 8.98-9.30 เมตร พื้นผิวจราจร
เป็ นถนนลาดยาง จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง เดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) ไม่มีเกาะ
กลางถนน ไม่มีทางเดินเท้ า เป็นย่ านที่อยู่อาศัย อาคารชุดพักอาศัย และสถานศึกษา ซึ่งมีการ
จราจรคับคั่ง
- ถนนสุขุมวิ ท เป็ นถนนสายหลักตามแนวตะวั นออก-ตะวันตกมีขนาด 6 ช่ องจราจร โดยแบ่ ง
เป็ น 3 ช่ องจราจร/ทิศทาง กว้ างประมาณ 29.00-35.00 เมตร มีเกาะกลางถนนแบบยกขึ้ น
(Raised Median) มีทางเท้ าทั้งสองข้ างถนน เป็ นย่านที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน
และอาคารชุดพักอาศัย
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บทที่ 3
2) ปริมาณการจราจร และการกระจายตัวของรถ
2.1) ปริมาณการจราจรจากการสํารวจภาคสนาม
ข้ อมูลปริมาณจราจรและการกระจายตัวของรถ ได้ จากการสํารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ ทาํ การตรวจนับปริมาณจราจร บนถนนสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท ซึ่งจากการสํารวจปริมาณการจราจรและ
การกระจายตัวของรถ ในวันจันทร์ ท่ี 29 สิงหาคม 2559 ในช่ วงเวลา 06.00-19.00 น. พบว่ าส่วนใหญ่ เ ป็ น
ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ 2 ล้ อและรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ กอัพ) โดยมีผลการ
สํารวจ แสดงไว้ ในภาพที่ 3.3-2 และตารางที่ 3.3-2 สรุปได้ ดังนี้
(1) ถนนสุขุมวิท 31 บริเวณด้ านหน้ าโครงการ จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง ตรวจนับปริมาณ
จราจรทั้ง 2 ฝั่ง
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า (06.00-09.00 น.) มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 898 คัน/ชั่วโมง หรือ
813.0 PCU/ชั่วโมง
- ช่ วงเวลานอกเวลาเร่ งด่วน (09.00-16.00 น .) มี ป ริ ม าณจราจรเฉลี่ ย 911
คัน/ชั่วโมง หรือ 800.0 PCU/ชั่วโมง
- ช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีปริ มาณจราจรเฉลี่ย 1,163 คัน/ชั่วโมง
หรือ 1,021.4 PCU/ชั่วโมง
(2) ถนนสุขุ ม วิ ท (ถนนสายหลัก ) จํา นวน 3 ช่ องจราจร/ทิศทาง ตรวจนับปริ ม าณจราจร
ฝั่งโครงการ (3 ช่องจราจร)
- ช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้ า (06.00-09.00 น.) มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 3,637 คัน/ชั่วโมง
หรือ 3,208.5 PCU/ชั่วโมง
- ช่ ว งเวลานอกเวลาเร่ ง ด่ ว น (09.00-16.00 น .) มี ป ริ ม าณจราจรเฉลี่ ย 3,432
คัน/ชั่วโมง หรือ 3,042.7 PCU/ชั่วโมง
- ช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเย็น (16.00-19.00 น.) มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 3,255 คัน/ชั่วโมง
หรือ 2,943.6 PCU/ชั่วโมง
2.2) ระดับการให้บริการ (Level of Service, LOS)
การประเมินระดับการให้ บริการ (Level of Service, LOS) (อ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล . เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวิศวกรรมการทาง.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น .
2552) มีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์การจราจร บริเวณถนนที่ใช้ เป็ นทางเข้ า-ออกหลักของโครงการ ได้ แก่ ซอยสุขุมวิท
31 และถนนสุขุมวิท โดยหาระดับการให้ บริการ Level of Service, LOS ของถนนดังกล่าว ซึ่งระดับการให้ บริการ
คือ การวัดเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายถึงสภาพการไหลของกระแสจราจร เพื่อประเมินระดับความติดขัดบนถนน
ระดับการให้ บริการจะสามารถนําเอาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วและเวลาในการเดินทาง ความอิสระในการขับขี่และ
ความปลอดภัยเข้ ามารวมพิจารณาด้ วย โดยมีข้นั ตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
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ภาพที

3.3-2

เส้ นทางการคมนาคมทีเกียวข้ องกับโครงการ

ซอยสุขุมวิท 01 (ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า)

สขุ
ุ
ม
ว
ท
ิ
5
0

100

0
50

เมตร

มาตราส่วน

N

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

2 ซอยสุขุมวิท 01 (ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน)

1

ร

2,3

พA ืนทโี ครงก
า

สขุ
ุ
ม
ว
ท
ิ
0
1

3

E

ซอยสุขุมวิท 01 (ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น)

4

ถนนสุขุมวิท

- ถนนสุขมุ วิท กว้ างประมาณ 5:.;-0E.; เมตร
จํานวน G ช่องจราจร ทิศทางการเดินรถ
0 ช่องจราจร/ทิศทาง มีเกาะกลางถนน
มีทางเท้ าทัAงสองข้ างถนน

- ซอยสุขมุ วิท 01 กว้ าง 9.:9-:.0; ม.
จํานวน 5 ช่องจราจร ทิศทางการเดินรถ
1 ช่องจราจร/ทิศทาง

E

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16:00–19:00 น.)

D

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า (6:00–9:00 น.)
B

F

F

ช่วงเวลา

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (9:00–16:00 น.)

ระดับการให้ บริการ
(LOS)
ถนนสุขุมวิท
ขนาด 0 ช่องจราจร

ระดับการให้ บริการ
(LOS)
ซอยสุขุมวิท 01
ขนาด 5 ช่องจราจร
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0.70
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7. รถจักรยานยนต์ 2 ล้ อ / 3 ล้ อ

8. รถจักรยาน 2 ล้ อ / 3 ล้ อ
898

19

246

0

2

34

0

4

593

813.0

4.8

172.2

0.0

3.0

34.0

0.0

6.0

593.0

911

10

370

1

7

151

0

5

367

(คัน/ชัว่ โมง)

(คัน/ชัว่ โมง) (PCU/ชัว่ โมง)

800.0

2.5

259.0

2.5

10.5

151.0

0.0

7.5

367.0

(PCU/ชัว่ โมง)

นอกเวลาเร่งด่วน (9.00-16.00น.)

เร่งด่วนช่วงเช้า (6.00-9.00น.)

ปริมาณจราจร

สํารวจเมือ่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 6.00-19.00 น.

ทีม่ า : จากการสํารวจภาคสนาม โดยบริษทั อีโคซิ สเต็ม เอ็นจิ เนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํ ากัด

หมายเหตุ : PCU* มาจากโครงการพัฒนารูปแบบจํ าลอง และระบบฐานข้อมูลการจราจร, สํานักงานแผนการขนส่ง และจราจร (สนข)

รวมทั้งสิ้ น

2.50

1.00

4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)

6. รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้ อ)

2.00

3. รถโดยสารขนาดใหญ่

1.50

1.5

2. รถโดยสารขนาดเล็ก

5. รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้ อ)

1

PCU*

1. รถยนต์ส่วนบุคคล / แท็กซี่

ประเภทยานพาหนะ

ตารางที่ 3.3-2 ปริมาณการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31 เมือ่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

1,163

24

432

2

3

162

0

3

537

(คัน/ชัว่ โมง)

1,021.4

6.0

302.4

5.0

4.5

162.0

0.0

4.5

537.0

(PCU/ชัว่ โมง)

เร่งด่วนช่วงเย็น (16.00-19.00น.)
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8. รถจักรยาน 2 ล้ อ / 3 ล้ อ
3,637

3,208.5

3.0

1,099.0

0.0

4.5

734.0

82.0

27.0

1,259.0

3,432

9

1,462

2

9

864

38

21

1,027

3,042.7

2.3

1,023.4

5.0

13.5

864.0

76.0

31.5

1,027.0

สํารวจเมือ่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 6.00-19.00 น.

ทีม่ า : จากการสํารวจภาคสนาม โดยบริษทั อีโคซิสเต็ม เอ็นจิ เนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํ ากัด

หมายเหตุ : PCU* มาจากโครงการพัฒนารูปแบบจํ าลอง และระบบฐานข้อมู ลการจราจร, สํานักงานแผนการขนส่ง และจราจร (สนข)

รวมทั้งสิ้ น

1,570

0.70

7. รถจักรยานยนต์ 2 ล้ อ / 3 ล้ อ
12

0

2.50

6. รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้ อ)

734

1.00

4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)
3

41

2.00

3. รถโดยสารขนาดใหญ่

1.50

18

1.5

2. รถโดยสารขนาดเล็ก

5. รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้ อ)

1,259

(คัน/ชัว่ โมง)

(คัน/ชัว่ โมง) (PCU/ชัว่ โมง)

(PCU/ชัว่ โมง)

นอกเวลาเร่งด่วน (9.00-16.00น.)

ปริมาณจราจร
เร่งด่วนช่วงเช้า (6.00-9.00น.)

1

PCU*

1. รถยนต์ส่วนบุคคล / แท็กซี่

ประเภทยานพาหนะ

ตารางที่ 3.3-2(1) ปริมาณการจราจรบนถนนสุขุมวิท เมือ่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

3,255

16

1,218

3

4

759

46

27

1,182

(คัน/ชัว่ โมง)

2,943.6

4.0

852.6

7.5

6.0

759.0

92.0

40.5

1,182.0

(PCU/ชัว่ โมง)

เร่งด่วนช่วงเย็น (16.00-19.00น.)

บทที่ 3
(1) หาอัตราการไหลของรถยนต์บริเวณถนนทีเ่ กีย่ วข้องกับพื้ นทีโ่ ครงการ
vp
vp
V
PHF

=
=
=
=

V/(PHF x N x fHV x fp)
อัตราการไหลช่วงเวลา 10 นาที คันต่อชม.ต่อช่องจราจร pc/h/ln
ปริมาณจราจรต่อชั่วโมง (veh/h)
peak-hour factor ในช่วงเวลาเร่งด่วน กําหนดให้ = 0.9
และในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน = 0.95
N
=
จํา นวนช่ อ งจราจร เท่ า กับ 2 ช่ อ งจราจร(ซอยสุขุม วิ ท 23) และ
3 ช่องจราจร (ถนนสุขมุ วิท) ตามลําดับ
fHV
=
ค่าปรับแก้ รถบรรทุกหนัก จากการตรวจนับพบว่ามีรถบรรทุกผ่าน
บริเวณหน้ าโครงการน้ อยกว่า 1 % ของรถทั้งหมดจึงกําหนด = 1
fp
=
ค่ า ปรั บ แก้ จ ากผู้ ขั บ ขี่ ไ ม่ ค้ ุ น เคยเส้ น ทาง กํา หนดให้ ผ้ ู ใ ช้ เ ส้ น ทาง
ทั้งหมดคุ้นเคยเส้ นทางเป็ นอย่างดี fp = 1
ดังนั้น สมการที่ใช้ ประมาณการอัตราการไหลของรถยนต์ ในที่น้ จี ึงเท่ากับ
vp
=
V/(PHF x N)

(2) คํานวณหาความหนาแน่นและการหาระดับการให้บริการ
D
D
vp
S

=
=
=
=

vp/S
ความหนาแน่นในหน่วย pc/km/ln
อัตราการไหลในหน่วย pc/h/ln
ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ ส่วนบุคคลในหน่วย km/h

ค่าที่ได้ จากการคํานวณสามารถ หาอัตราการให้ บริการ ได้ ดัง Figure 6.4

3-34

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที่ 3
ดังต่อไปนี้สภาพการจราจรที่สามารถให้ บริการจากระดับ A ถึงระดับ F แสดงความสัมพันธ์กับ
ความเร็วได้ ดังรูปต่อไปนี้

ที่มา: http://vishnu.sut.ac.th/eng/te/2007/courses3-2549/Transportati%20Engineering/ch04b.ppt#598,14,Slide 14

(3) ประเภท ระดับการให้บริการ A, B, C, D, E และ F
- ระดับการให้บริการ A เป็ นสภาพการไหลอิสระ คนขับแต่ละคนไม่ถูกรบกวนเนื่องจากรถคัน
อื่นในกระแสการจราจร อิสระที่จะเลือกขับด้ วยความเร็วที่ต้องการมีอิสระในการบังคับพวง
มาลัยมากที่สดุ และมีระดับความสะดวกสบาย ต่อคนขับรถมากที่สดุ
- ระดับการให้บริการ B เป็นสภาพการไหลคงตัว รถคันอื่นในกระแสจราจรเริ่มมากขึ้น จน
สังเกตได้ โดยอิสระในการเลือกความเร็วยังคงไม่ ค่อยถูกกระทบ แต่อิสระในการบังคับพวง
มาลัยเริ่มลดลงระดับความสะดวกสบายลดน้ อยลงจากระดับ A
- ระดับการให้บริการ C ยังอยู่ในสภาพการไหลคงตัว แต่การเลือกความเร็วจะถูกกระทบจาก
รถคันอื่นๆ การบังคับพวงมาลัยต้ องคอยระมัดระวังค่ อนข้ างมาก และระดับความสะดวก
สบายลดลงจนสังเกตได้
- ระดับการให้บริการ D เป็ นสภาพซึ่งมีความหนาแน่นสูง แต่ยังคงสภาพการไหลคงตัวอิสระ
ในการเลือกความเร็วและบังคับพวงมาลัยถูกจํากัดอย่างมากระดับความสะดวกสบายอยู่ ใน
ระดับขั้นแย่ โดยทั่วไปหากมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้ อย จะทําให้ เกิดปั ญหา
จราจรได้
- ระดับการให้บริการ E เป็ นสภาพที่เข้ าใกล้ ระดับความจุ ความเร็วทั้งหมดถูกลดลงจนตํ่าแต่
ค่อนข้ างคงที่อสิ ระในการบังคับพวงมาลัยน้ อยมาก ระดับความสะดวกสบายอยู่ในขั้นแย่มาก
เป็ นสภาพที่ไม่ คงตัว เนื่องจากหากมีปริ มาณจราจรเพิ่ มขึ้นอีกเพี ยงเล็กน้ อย จะทํา ให้ การ
จราจรติดขัดได้
- ระดับการให้บริการ F เป็ นสภาพการจราจรติดขัดเมื่อปริมาณจราจรเกินระดับความจุ ของ
ถนนจะเกิดแถวคอย Queues รถต้ องหยุดบ่อยๆ มีสภาพไม่คล่องตัวอย่างมาก
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2.3) สภาพการจราจรปั จจุบนั
จากการประเมินปริมาณจราจรบนซอยสุขมุ วิท 31 และถนนสุขมุ วิท ด้ วยการประเมินระดับการให้
บริการ (Level of Service, LOS) พบว่า บริเวณถนนทั้ง 2 สาย มีอตั ราการไหลของรถยนต์ มีความหนาแน่นและ
ระดับการให้ บริการ มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.3-3 ถึง ตารางที่ 3.3-4 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.3-3 อัตราการไหลของรถยนต์ ซอยสุขมุ วิท 31 ทั้ง 2 ฝั่งโครงการ ปัจจุบัน
ตัวแปรในการคํานวณ
ช่วงเวลา

V
(คัน/ชัวโมง)
่

PHF

N
(ช่องจราจร)

Vp
(pc/h/ln)

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า (6:00 – 9:00 น.)

813.0

0.9

2

451.6

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (9:00 – 16:00 น.)

800.0

0.95

2

421.1

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

1,021.4

0.9

2

567.4

ตารางที่ 3.3-3(1) ความหนาแน่น และระดับการให้ บริการของซอยสุขุมวิท 31 ทั้ง 2 ฝั่งโครงการ ปัจจุบัน
Vp
(pc/h/ln)

S
(km/h)

D
pc/km/ln

ระดับการให้บริการ
(LOS)

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า (6:00 – 9:00 น.)

451.6

15.0

30.1

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (9:00 – 16:00 น.)

421.1

50.0

8.4

B

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

567.4

25.0

22.7

E

ช่วงเวลา

สรุปสภาพการจราจรปั จจุ บันของซอยสุขุมวิท 31 (ทั้ง 2 ฝั่ง) บริเวณด้ านหน้ าโครงการ มีการให้
บริการระดับ F ในช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ า เป็ นสภาพการจราจรติดขัดเมื่อปริมาณจราจรเกินระดับความจุ ของถนน
จะเกิดแถวคอย Queues รถต้ องหยุดบ่อยๆ มีสภาพไม่คล่องตัวอย่างมาก ในช่วงเวลานอกเร่งด่วน มีระดับการให้
บริการเป็ น B เป็ นสภาพการไหลคงตัว รถคันอื่นในกระแสจราจรเริ่มมากขึ้น จนสังเกตได้ โดยอิสระในการเลือก
ความเร็วยังคงไม่ค่อยถูกกระทบ แต่อสิ ระในการบังคับพวงมาลัยเริ่มลดลงระดับความสะดวกสบายลดน้ อยลงจาก
ระดับ A และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น มีระดับการให้ บริการเป็ น E เป็ นสภาพที่เข้ าใกล้ ระดับความจุ ความเร็วทั้งหมด
ถูกลดลงจนตํ่าแต่ค่อนข้ างคงที่อิสระในการบังคับพวงมาลัยน้ อยมาก ระดับความสะดวกสบายอยู่ในขั้นแย่ มาก
เป็นสภาพที่ไม่คงตัว เนื่องจากหากมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้ อย จะทํา ให้ การจราจรติดขัดได้ ตาม
ลําดับ
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ตารางที่ 3.3-4 อัตราการไหล ของรถยนต์บริเวณถนนสุขุมวิท (ฝั่งโครงการ) ปัจจุบนั
ตัวแปรในการคํานวณ
ช่วงเวลา

V
(คัน/ชัว่ โมง)

PHF

N
(ช่องจราจร)

Vp
(pc/h/ln)

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า (6:00 – 9:00 น.)

3,208.5

0.9

3

1,188.3

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (9:00 – 16:00 น.)

3,042.7

0.95

3

1,067.6

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

2,943.6

0.9

3

1,090.2

ตารางที่ 3.3-4(1) ความหนาแน่น และระดับการให้ บริการของถนนสุขมุ วิท (ฝั่งโครงการ) ปัจจุบัน
Vp
(pc/h/ln)

S
(km/h)

D
pc/km/ln

ระดับการให้บริการ
(LOS)

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า (6:00 – 9:00 น.)

1,188.3

35.0

34.0

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (9:00 – 16:00 น.)

1,067.6

55.6

19.2

D

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

1,090.2

45.5

24.0

E

ช่วงเวลา

สรุปสภาพการจราจรปัจจุบันของถนนสุขมุ วิท (ฝั่งโครงการ) มีระดับการให้ บริการเป็ น F ในช่วง
เวลาเร่งด่วนเช้ า เป็ นสภาพการจราจรติดขัดเมื่อปริมาณจราจรเกินระดับความจุ ของถนนจะเกิดแถวคอย Queues
รถต้ องหยุดบ่อยๆ มีสภาพไม่คล่องตัวอย่างมาก สําหรับในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน มีระดับการให้ บริการเป็ น D เป็ น
สภาพซึ่งมีความหนาแน่นสูง แต่ยังคงสภาพการไหลคงตัวอิสระในการเลือกความเร็วและบังคับพวงมาลัยถูกจํากัด
อย่างมากระดับความสะดวกสบายอยู่ในระดับขั้นแย่ โดยทั่วไปหากมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้ อย จะ
ทําให้ เกิดปัญหาจราจรได้ และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น มีระดับการให้ บริการเป็ น E เป็ นสภาพที่เข้ าใกล้ ระดับความจุ
ความเร็วทั้งหมดถูกลดลงจนตํ่าแต่ค่อนข้ างคงที่อสิ ระในการบังคับพวงมาลัยน้ อยมาก ระดับความสะดวกสบายอยู่
ในขั้นแย่ มาก เป็ นสภาพที่ไม่คงตัว เนื่องจากหากมีปริ มาณจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้ อย จะทํา ให้ การจราจร
ติดขัดได้ ตามลําดับ
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3) ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกับโครงการ
3.1) สถานีรถไฟฟ้ า BTS ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกับโครงการ
พื้นที่โครงการ อยู่ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้ า BTS สถานีพร้ อมพงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวถนนสุขุมวิท
บริเวณปากซอยสุขมุ วิท 35 มีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.45 กิโลเมตร (ภาพที่ 3.3-3)
สถานีรถไฟฟ้ า BTS สถานีพร้ อมพงษ์ มีจุดขึ้น-ลงทั้งหมด 6 จุด คือ
- ทางเข้ า-ออกที่ 1 ป้ ายรถประจํา ทางไปทองหล่ อ , ธนาคารออมสิน สาขาพร้ อ มพงษ์
(บันไดเลื่อน)
- ทางเข้ า-ออกที่ 2 เอ็มโพเรียม (สะพานเชื่อม), ซอยสุขุมวิท 24, ป้ ายรถประจําทางไป
อโศก
- ทางเข้ า-ออกที่ 3 ซอยสุขมุ วิท 39 (พร้ อมพงษ์)
- ทางเข้ า-ออกที่ 4 ซอยสุขมุ วิท 24 และ 26 (อารีย์), ป้ ายรถประจําทางไปอโศก
- ทางเข้ า-ออกที่ 5 ซอยสุขมุ วิท 33 และ 35
- ทางเข้ า-ออกที่ 6 อุทยานเบญจสิริ, ซอยสุขมุ วิท 22
สํา หรั บ ที่ต้ัง ของโครงการ พบว่ า โครงการอยู่ ห่า งจากสถานี ร ถไฟฟ้ า BTS สถานีพ ร้ อมพงษ์
ประมาณ 1.45 กิโลเมตร สามารถขึ้น-ลงที่ทางออกที่ 5 ซอยสุขมุ วิท 33 และ 35 ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถใช้ บริการ
รถยนต์รับจ้ าง (Taxi) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ างที่สามารถให้ บริการแก่ผ้ ูพักอาศัยในการที่จะต่อไปใช้ บริการรถไฟฟ้ า
ได้ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.2) สถานีรถไฟฟ้ า MRT ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกับโครงการ
พื้นที่โครงการ อยู่ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT สถานีสุขุมวิท (ภาพที่ 3.3-4) ซึ่งสถานี
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT สถานีสุขุมวิท ตั้งอยู่ท่ถี นนอโศกมนตรี บริเวณสี่แยกอโศกมนตรี เป็ นจุ ดเชื่อมต่อกับสถานี
รถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก
สถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT สถานีสขุ มุ วิท มีทางเข้ า-ออก 3 จุด คือ
- ทางเข้ า-ออกที่ 1 ด้ านข้ างสยามสมาคม , ถนนอโศกมนตรี
- ทางเข้ า-ออกที่ 2 ตรงข้ ามตลาดอโศก , ซอยสุขมุ วิท 23
- ทางเข้ า-ออกที่ 3 สถานี อ โศก รถไฟฟ้ าบี ที เ อส (อาคารเชื่ อ มพร้ อมบั น ไดเลื่ อน) ,
หน้ าตลาดอโศก , โรบินสัน , เทอร์ มินัล 21 (ทางเดินเชื่อมจากอาคาร
เชื่อม)
สําหรับที่ต้ังของโครงการ พบว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้ า MRT สถานีสุขุมวิท มีระยะ
ห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการประมาณ 1.7 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง ผู้ พั ก อาศั ย สามารถใช้ บริ ก ารรถยนต์ รั บ จ้ าง (Taxi)
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ างที่สามารถให้ บริการแก่ผ้ ูพักอาศัยในการที่จะต่อไปใช้ บริการรถไฟฟ้ าได้ สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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3.3.7 ลักษณะการใช้ประโยชน์ทีด่ ิน
1) การใช้ประโยชน์ทีด่ ินโดยรอบพื้ นทีโ่ ครงการ
จากการแปลรูปถ่ายทางอากาศ (Google Earth 2007) รัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งแปลรูปถ่ายด้ วยสายตา
และการสํารวจภาคสนามของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit
31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอย
สุขุมวิท 31 และอาคารอยู่ อาศัยรวมให้ เช่ า RAYA Sukhumvit สูง 8
ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
ทิศใต้
ติดกับ ทางเข้ า-ออกทีด่ นิ ส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที่ 71/4 (สูง 2 ชัน้ จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชัน้
จํานวน 2 หลัง)
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนซอยสุขุมวิท 31 มีเขตทางกว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํานวน 1 ช่อง
จราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ น
พื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์
ทิศตะวันตก ติดกับ อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10)
สู ง 16 ชั้ น ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

2) การใช้ประโยชน์ทีด่ ินบริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากการศึ ก ษาภาพถ่ า ยทางอากาศ (Google Earth 2007) ในบริ เ วณโดยรอบโครงการ รั ศ มี
1 กิ โ ลเมตร และแปลภาพถ่ า ยทางอากาศด้ ว ยสายตา และการสํา รวจภาคสนามของบริ ษั ท อี โ คซิ ส เต็ม
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อแสดงการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน พบว่า โดยรอบ
พื้ นที่โครงการมีการใช้ ประโยชน์ท่ีดิ นเป็ นบ้ านพั กอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสํา นักงาน อาคารชุ ดพั กอาศัย
ศูนย์การค้ า พื้นที่ก่อสร้ าง ร้ านค้ าและร้ านอาหาร (ภาพที่ 3.3-5) โดยมีการใช้ ประโยชน์ท่ีดิน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(1) กลุ่มอาคารชุดพักอาศัยรวม และโรงแรม พบว่ามีท้งั อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
และอาคารสูง ซึ่งแทรกตัวตามแนวถนนสุขุมวิท 31 โดยมีท้งั อาคารที่มีอยู่เดิม และอาคารที่มี
การก่อสร้ างเพิ่ มเติ ม ได้ แก่ อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
อาคารชุด ROYCE PRIVATE RESIDENCES อพาร์ทเม้ นท์ RAYA Sukhumvit เป็ นต้ น
(2) กลุ่มอาคารสํานักงาน พบว่าตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท และถนนอโศกมนตรี เป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่
อาคารอินเตอร์เชนจ์ อาคารจัสมินซิต้ ี และอาคารแกรมมี่ เป็ นต้ น
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การใชbประโยชน)ที่ดินในรัศมี 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ
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บทที่ 3
(3) กลุ่มอาคารพาณิชย์ บ้ านพักอาศัยประเภทบ้ านเดี่ยว ทาวเฮาส์ พบว่ ามีกลุ่มบ้ านพักอาศัยที่
ปลูกสร้ างขึ้นเองของประชาชน ซึ่งอาจเป็ นกลุ่มผู้พักอาศัยดั้งเดิมกระจายแทรกตัวในแนวถนน
ซอยย่อยของถนนสุขมุ วิท 31
ดังนั้น จากการจําแนกการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินบริเวณโดยรอบโครงการจะเห็นว่าส่วนมากใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน
เป็ นอาคารชุ ดพั กอาศั ย อาคารสํา นั ก งาน ศู น ย์ ก ารค้ า อาคารพาณิช ย์ ร้ า นค้ า และร้ า นอาหาร โดยมี อ าคาร
พักอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูงตั้งอยู่จาํ นวนมากตามแนวถนนสุขุมวิท
ถนนอโศกมนตรี และถนนสุขุมวิท 31 ซึ่งใช้ ประโยชน์เป็นอาคารอยู่ อาศัยรวม อาคารสํา นักงาน และโรงแรม
ดังนั้นการพัฒนาโครงการซึ่งเป็ นที่พักอาศัยเช่นกัน จะมีความสอดคล้ องกับลักษณะการใช้ ท่ดี ินโดยรอบ

3) พื้ นทีอ่ ่อนไหวบริเวณใกล้เคียงพื้ นทีโ่ ครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากการสํา รวจการใช้ ประโยชน์ ท่ี ดิ น ในระยะรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร จากพื้ นที่ โ ครงการพบสถานที่
ที่อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม จํา นวน 23 แห่ ง จํา แนกตามประเภทได้ 4 ประเภท ได้ แ ก่
สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน และสถานทูต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 3.3-6)
จากโครงการ
สถานที่

ระยะทาง
(เมตร)

ทิศ

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม)
ตั้งอยู่ท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 เปิ ดสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6 หลั ก สูต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน และหลั ก สู ต รนานาชาติ
มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 2,000 คน ครูและบุคลากร 200 คน ตั้งอยู่ตดิ กับโครงการทางด้ านทิศตะวันตก

5.3

ทิศตะวันตก

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
ตั้งอยู่ท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตรถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 เปิ ดสอนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6 หลั ก สูต รการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน และหลั ก สูต รนานาชาติ
มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 1,811 คน ครูและบุคลากรประมาณ 178 คน

70

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

3. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ตั้ ง อยู่ ท่ี 3510 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร 10110 เปิ ดสอน
ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 740 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 40 คน

172

ทิศใต้

(IPC International Kindergarten)
4. โรงเรียนอนุ บาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
ตั้ งอยู่ ท่ี 313 ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร 10110
เปิ ดสอนระดับอนุ บ าลชั้น 1-2 หลักสูตรนานาชาติร ะบบอัง กฤษ มีจาํ นวนนั กเรี ย นรวมประมาณ 60 คน
และครูประมาณ 12 คน

200

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตั้งอยู่ท่ซี อยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เปิ ดสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 คณะ อาทิเช่ น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษา

202

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประเภทที่ 1 สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง
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จากโครงการ
สถานที่

ระยะทาง
(เมตร)

ทิศ

6. โรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเฟิ รส์ตสเตปส์ (The First Steps International Pre – School)
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 58/2 ซอยสุขุมวิท 31 แยก 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กทม 10110
เป็ นโรงเรี ย นเอกชน เปิ ดสอนในระดั บ ชั้ น เตรี ย มอนุ บ าล - อนุ บ าล 3 พบว่ า มี จาํ นวนนั ก เรี ย นทั้ง หมด
ประมาณ 30 คน ครู และบุคลากรประมาณ 10 คน

230

ทิศตะวันออก

7. โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 63 สุขมุ วิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล–อนุบาลปี ที่ 3 มีนกั เรียนประมาณ 115 คน ครูและบุคลากร 20 คน

274

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

8. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ (Anglo Singapore International School)
ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอน
ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 (Grade12) หลักสูตรระบบอังกฤษ/สิงคโปร์ มีนักเรียนจํานวนประมาณ
375 คน ครูและบุคลากร 30 คน

370

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

9. โรงเรียนอนุ บาลจุฑาภรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 333/99 ซอยสวัสดี ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เปิ ดสอนระดับ อนุ บ าล – ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี จาํ นวนนัก เรี ย นรวมประมาณ 500 คน ครูและบุ ค ลากร
ประมาณ 48 คน

448

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

10. โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ท่ี 125-135 ซอยพร้ อมมิตร ถนนสุขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10400
เปิ ดสอนระดับอนุบาล – ชั้นปี ที่ 10 หลักสูตรระบบอังกฤษ มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 500 คน ครูและ
บุคลากร ประมาณ 30 คน

560

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

11. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 67 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เปิ ด
สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 3,081 คน ครูและบุคลากรประมาณ
100 คน

602

ทิศตะวันตก

12. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไอวีบ่ าวนด์ (Ivy Bound International School)
ตั้งอยู่เลขที่ 49 ถนนสุขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ด
สอนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงอนุบาลชั้นปี ที่ 3 มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 600 คน ครูและบุคลากร 70 คน

707

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

13. โรงเรียนอนุ บาลมิตรเด็ก
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 62 ซอยพร้ อมพงศ์ (สุ ขุ ม วิ ท 39) แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร
เป็ นโรงเรียนเอกชน เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาล มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 30 คน ครูและบุคลากรประมาณ 7 คน

735

ทิศตะวันออก

14. โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนกํา แพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เปิ ดสอนระดับ
อนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 306 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 38 คน

880

ทิศเหนือ

ศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ ฯลฯ
มีจาํ นวนนักศึกษารวมประมาณ 12,500 คน บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่รวมประมาณ 550 คน
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บทที่ 3
จากโครงการ
สถานที่

ระยะทาง
(เมตร)

ทิศ

570

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

515

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

17. คริสตจักรวัฒนา
ตั้งอยู่ท่ี 34 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ปัจจุบันมีเจ้ าหน้ าที่ประจํารวม
ประมาณ 5 คน

654

ทิศตะวันตก

18. วัดอุทยั ธาราม
ตั้งอยู่ท่ี 2 บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่ท่ี 5 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย มีพระภิกษุและสามเณร รวมประมาณ 66 รูป

860

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

19. สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ตั้งอยู่ท่ี 46 ซอยสุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

255

ทิศตะวันตก

20. สถานเอกอัครราชทูตศรีลงั กา
ตั้ ง อยู่ ท่ี ช้ั น 13 อาคารโอเชี่ ย นทาวเวอร์ 275/6-7 ถนนสุ ขุ ม วิ ท 19 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110

515

ทิศตะวันตก

21. สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
ตั้ ง อยู่ ท่ี ช้ั น 25 อาคารโอเชี่ ย นทาวเวอร์ 275/6-7 ถนนสุ ขุ ม วิ ท 19 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110

515

ทิศตะวันตก

22. สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
ตั้งอยู่ ท่ี ห้ อง 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ ถนนสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

670

ทิศใต้

23. สถานเอกอัครราชทูตเปรู
ตั้งอยู่ช้ันที่ 16 อาคารกลาสเฮ้ าส์ 1 ถนนสุขมุ วิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

670

ทิศใต้

ประเภทที่ 2 สถานพยาบาล จํ านวน 1 แห่ง
15. โรงพยาบาลจักษุรตั นิน
ตั้งอยู่ ท่ี 80/1 ถนนสุขุม วิ ท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั ฒนา กรุง เทพมหานคร 10110 เป็ น
โรงพยาบาลเอกชน ให้ บริการรักษาด้ านตาแห่งแรกของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้ านดวงตา เป็ นรากฐานการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็ นที่ยอมรับในวงการจักษุ วิทยาของโลก ปั จจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้ าหน้ าที่ ประมาณ 70 คน

ประเภทที่ 3 ศาสนสถาน จํ านวน 3 แห่ง
16. คริสตจักรของพระเยซู คริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ตั้ งอยู่ ท่ี 72 ซอยสุขุ ม วิท 21 ถนนสุขุม วิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุง เทพมหานคร ปั จ จุ บัน มี
เจ้ าหน้ าที่ประจํารวมประมาณ 5 คน

ประเภทที่ 4 สถานทูต จํ านวน 5 แห่ง
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ระยะห0าง 670 ม.
22 สถานทูตอารเจนตินา
23 สถานทูตเปรู

ภาพที

3.3-6

พื้นที่อ0อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ

1

2

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

0

100

มาตราส0วน

ระยะห0าง 707 ม.
โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวด
12

7 ระยะห0าง 274 ม.
โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

6 ระยะห0าง 230 ม.
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
เดอะเฟ6รสตสเตปส

200

N

ระยะห0าง 735 ม.
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
13

ระยะห0าง 560 ม.
รร.นานาชาติโมเดิรน
ระยะห0าง 448 ม.
10
รร.อนุบาลจุฑาภรณ
9

วัดอุทัยธาราม (บางกะป6)
ระยะห0าง 860 ม.

18

ระยะห0าง 200 ม.
โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี
8 ระยะห0าง 370 ม.
อินเตอรเนชั่นแนล
โรงเรียนนานาชาติ
แองโกล สิงคโปร
4
ระยะห0าง 70 ม.
โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ'ายมัธยม)

พื้นที่โครงการ

3
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ระยะห0าง 172 ม.

ระยะห0าง 5.3 ม.
โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ'ายประถม)

พื้นที่อ0อนไหว จํานวน 23 แห0ง

คริสตจักรวัฒนา
ระยะห0าง 654 ม.

17

ระยะห0าง 255 ม.
สถานทูตอินเดีย
20 สถานทูตศรีลังกา
19
21 สถานทูตอิสราเอล
ระยะห0าง 515 ม.

11
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ระยะห0าง 602 ม.

15
16
5
โรงพยาบาล
จักษุ รัตนิน
ระยะห0าง 202 ม.
ม.
570
ระยะห0าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ระยะห0าง 515 ม.
คริสตจักรของพระเยซูคริสต
แห0งสิทธิชนยุคสุดทBาย

โรงเรียนวัดอุทัย
ระยะห0าง 880 ม. 14

400

เมตร

274

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เดอะ เฟ6รส สเต็ปส
โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

5
6

602
707
735

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวด
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก

11
12
13

515
515
670
670

20 สถานทูตศรีลังกา
21 สถานทูตอิสราเอล
22 สถานทูตอารเจนตินา
23 สถานทูตเปรู

ระยะห0าง (ม.)
255

ศาสนสถาน
19 สถานทูตอินเดีย

ลําดับ

860
18 วัดอุทัยธาราม (บางกะป6)
สถานทูต จํานวน 5 แห0ง

654
17 คริสตจักรวัฒนา

ระยะห0าง (ม.)
515

ศาสนสถาน

570

ระยะห0าง (ม.)

16 คริสตจักรของพระเยซูคริสต แห0งวิสุทธิชนยุคสุดทBาย

ลําดับ

สถานพยาบาล

ศาสนสถาน จํานวน 3 แห0ง

15 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

ลําดับ

สถานพยาบาล จํานวน 1 แห0ง
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560

โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน

10

โรงเรียนวัดอุทัย

448

โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ

9

14

370

โรงเรียนนานาชาติ แองโกล สิงคโปร

202

200

8

7

230

โรงเรียนนานาชาติ อนุบาล ไอ พี ซี อินเตอรเนชั่นแนล

4

172

โรงเรียนสวัสดีวิทยา

3

70

5.3

ระยะห0าง (ม.)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ'ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ'ายประถม)

สถานศึกษา

2

1

ลําดับ

สถานศึกษา จํานวน 14 แห0ง

บทที่ 3
4) พื้ นทีโ่ ครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ปั จ จุ บั นผัง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง
พ.ศ.2518 จากการตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิ น บริ เ วณพื้ นที่โ ครงการกับ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ.2556 พบว่าตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โครงการตั้งอยู่ในที่ดิน
ประเภท ย.10 (สีนาํ้ ตาล) บริเวณ ย.10-4 เป็ นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายละเอียดดังตารางที่
3.3-5 และภาพที่ 3.3-7
ตารางที่ 3.3-5

ความสอดคล้ อ งของโครงการกับ กฎกระทรวงบั งคั บให้ ใ ช้ ผังเมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ.2556

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

การออกแบบโครงการ

ข้อ 17 ที่ดิน ประเภท ย.10 เป็ นที่ดิน ประเภทอยู่ อ าศัย หนาแน่ น มาก มี - โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 อยู่ ใ นที่ดิ น ประเภท
ย.10 บริ เวณ ย.10-4 การก่ อสร้ างโครงการจัดเป็ นอาคารชุ ดพั ก
วัตถุ ประสงค์เ พื่อรองรั บการอยู่ อาศัยในบริ เวณพื้นที่เขตเมืองชั้ น ในที่ต่ อ
อาศัย ซึ่งไม่ ได้ อยู่ ในข้ อห้ ามของกิจการตามที่กาํ หนดทั้งหมด 29
เนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และเขตการให้ บริการของระบบ
ประเภท
ขนส่งมวลชน ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด
29 ประเภท ได้ แก่
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด และจําพวกที่กาํ หนดให้ ดาํ เนินการได้ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่
ไม่ก่อเหตุราํ คาญตามกฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็ นมลพิษต่อ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ และมีพ้ ืนที่ประกอบการไม่เกิน 500 ตารางเมตร
(2) การทํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ค อนกรี ต ผสมที่ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยโรงงาน เว้ น แต่ ก รณี ท่ีเ ป็ น
หน่ ว ยงานคอนกรี ต ผสมเสร็จ ในลั ก ษณะชั่ ว คราวที่ต้ั ง อยู่ ใ นหน่ ว ยงาน
ก่อสร้ างหรือบริเวณใกล้ เคียงเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสร้ างนั้น
(3) คลังนํา้ มันเชื้อเพลิงและสถานที่ท่ใี ช้ ในการเก็บรักษานํา้ มันเชื้อเพลิง ที่ไม่
ใช่ กา๊ ซปิ โตรเลียวเหลว และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํา้ มันเชื้อเพลิง เว้ นแต่สถานีบริการนํา้ มัน
เชื้อเพลิงที่ต้งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(4) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็บ ก๊ า ซ และห้ องบรรจุ ก๊ า ซ สํา หรั บ ก๊ า ซ
ปิ โตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํา้ มัน
เชื้อเพลิง เว้ นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติท่ตี ้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร ร้ านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ กา๊ ซ และ
สถานที่จาํ หน่ายอาหารที่ใช้ กา๊ ซ
(5) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้ าที่อาจก่อเหตุราํ คาญตามกฎหมายว่าด้ วย
การสาธารณสุข
(6) การเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ เค็มหรือนํา้ กร่อย
(7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน เว้ นแต่
เป็ นการก่อสร้ างแทนฌาปนสถานที่มอี ยู่เดิม
(8) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรมที่มีจาํ นวนห้ องพักเกิน 80 ห้ อง เว้ น
แต่ท่ีต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือ
ตั้งอยู่ ภายในระยะ 500 เมตร จากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชน
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(9) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ ืนที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร
เว้ นแต่
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ ืนที่ประกอบการเกิน 5,000 ตาราง
เมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ต้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า 12 เมตร หรื อ ตั้ งอยู่ ภ ายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ ืนที่ประกอบการเกิน 10,000 ตาราง
เมตร ที่ต้ัง อยู่ ริ ม ถนนสาธารณะที่มี ข นาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า 16
เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(10) สํานักงานที่มีพ้ ืนที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้ นแต่ท่ตี ้ังอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(11) การติด ตั้ง หรือก่อสร้ างป้ ายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีนาํ้ หนัก
รวมทั้งโครงสร้ างเกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะห่ างจากวัด โบราณ
สถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง
จุดติด ตั้ง หรือก่อสร้ างป้ ายน้ อยกว่า 300 เมตร เว้ นแต่ป้ายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ และป้ ายสถานีบริการนํา้ มันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการ
ก๊าซ
(12) สถานที่เก็บสินค้ า สถานีรับส่งสินค้ าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้ า
เว้ นแต่ท่ตี ้งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(13) ศูนย์ประชุ ม อาคารแสดงสินค้ าหรือนิทรรศการ เว้ นแต่ ท่ีต้ังอยู่ ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับสัตว์เลี้ยง
(15) ตลาดที่มีพ้ ืนที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้ นแต่ตลาดที่มีพ้ ืนที่
ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ที่ต้งั
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่ น้อยกว่ า 12 เมตร หรื อตั้งอยู่
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(16) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์
(17) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(18) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้ นแต่ท่ตี ้ังอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่
น้ อยกว่า 16 เมตร
(19) สวนสนุก เว้ นแต่ท่ตี ้งั อยู่ริมถนนสาธารณะที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30
เมตร หรื อ ตั้ ง อยู่ ภ ายในระยะ 500 เมตร จากบริ เ วณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน และมีท่วี ่ างโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่ น้อยกว่ า
12 เมตร เพื่อปลูกต้ นไม้ หรือที่ดาํ เนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
(20) สวนสัตว์
(21) สนามแข่งรถ
(22) สนามแข่งม้ า

3-48

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที่ 3
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

การออกแบบโครงการ

(23) สนามยิงปื น
(24) สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา เว้ น แต่ ท่ีต้ั ง อยู่ ริ ม ถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่ า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(25) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(26) การกําจัดวัตถุอนั ตรายตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุอนั ตราย
(27) การซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(28) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุท่มี พี ้ ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร
(29) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เว้ นแต่ท่ตี ้งั อยู่ในหน่วยงานก่อสร้ างหรือ
ภายในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้ างเพื่อประโยชน์แก่โครงการ
ก่อสร้ างนั้น
การใช้ประโยชน์ทดี่ ินประเภทนี้ ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
= 1,284.0 ตร.ม.
(1) มีอตั ราส่วนพื้ นทีอ่ าคารรวมต่อพื้ นที่ดินไม่เกิน 8: 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด - พื้นที่ดนิ
ที่ได้ ใช้ ประโยชน์แล้ ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม - พื้นที่ใช้ สอยรวม = 8,242.82 ตร.ม.
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่ อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่ ง - ค่า FAR
= 6.42 : 1
แยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้ องไม่เกิน 8:1
(2) มี อ ัต ราส่ ว นของที่ ว่ า งต่ อ พื้ นที่ อ าคารรวมไม่ น อ้ ยกว่ า ร้อ ยละ 4.0 - อัตราส่ วนพื้ นที่ว่างต่ อพื้ นที่อาคารรวม (OSR) ร้ อยละ 5.42 และ
แต่อตั ราส่วนของที่ว่างต้ องไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ข้ันตํ่าของที่ว่างอันปราศจากสิ่ง พื้นที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ร้ อยละ 69.18 ของพื้นที่ว่าง การ
ปกคลุมตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดนิ แปลงใดที่ได้ ใช้ ดําเนินโครงการจึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดผังเมือง
ประโยชน์ แ ล้ ว หากมี ก ารแบ่ ง แยกหรื อ แบ่ ง โอนไม่ ว่ า จะกี่ ค รั้ ง ก็ต าม
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่ ง
แยกหรื อแบ่ งโอนทั้งหมดรวมกัน ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 4.0 และให้ มี
พื้นที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง

ดังนัน้ การก่อสร้างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 จัดเป็ นกิจกรรมหลักทีส่ ามารถดําเนินการ
ได้ ในที่ดินประเภท ย.10 และไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงบังคับให้ ใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
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3.3.8 การสือ่ สารและโทรคมนาคม
การสื่อสารโทรคมนาคม อาจแบ่งได้ เป็ นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1) คลืน่ วิทยุ
คลื่นวิทยุมคี วามถี่ช่วง 104 - 109 Hz (เฮิรตซ์) ใช้ ในการสือ่ สาร คลื่นวิทยุมกี ารส่งสัญญาณ 2 ระบบ คือ
(1) ระบบเอเอ็ม (A.M. = amplitude modulation)
ระบบเอเอ็ม มีช่วงความถี่ 530 - 1600 kHz (กิโลเฮิรตซ์) สื่อสารโดยใช้ คลื่นเสียงผสมเข้ าไป
กับคลื่นวิทยุเรียกว่า "คลื่นพาหะ" โดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการส่ง
คลื่นระบบ A.M. สามารถส่งคลื่นได้ ท้ังคลื่นดินเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในแนวเส้ นตรงขนานกับผิวโลกและคลื่นฟ้ า
โดยคลื่นจะไปสะท้ อนที่ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟี ยร์ แล้ วสะท้ อนกลับลงมา จึงไม่ต้องใช้ สายอากาศตั้งสูงรับ
(2) ระบบเอฟเอ็ม (F.M. = frequency modulation)
ระบบเอฟเอ็ม มีช่วงความถี่ 88 - 108 MHz (เมกะเฮิรตซ์) สื่อสารโดยใช้ คลื่นเสียงผสมเข้ า
กับคลื่นพาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการส่งคลื่นระบบ F.M. ส่ง
คลื่นได้ เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียว ถ้ าต้ องการส่งให้ คลุมพื้นที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและเครื่องรับต้ องตั้งเสาอากาศ
สูงๆ รับ ปั จจุ บันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เครื่องส่ง FM ที่มีกาํ ลังส่งสูงสุด คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ ง
ประเทศไทย FM 95.50 MHz กําลังส่ง 10 กิโลวัตต์ (40 KW. ERP) สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ
FM ของหน่วยงานอื่นอนุญาตให้ กาํ ลังส่งสูงสุด 5 กิโลวัตต์ (20 KW. ERP) ทําให้ สภาพความเป็ นจริง กําลังส่ง
ออกอากาศของสถานีใหญ่ ๆ ไม่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศให้ ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร และเขต
ปริมณฑลได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติสถานีวิทยุระบบ FM จะสามารถแพร่กระจายคลื่นไปได้ เพียงระยะทางสั้นๆ
เท่านั้น (จึงจําเป็ นต้ องมีสถานีลูกข่ายเพื่อถ่ายทอดสัญญาณเป็ นระยะๆ) โดยหากความเข้ มสัญญาณไม่มากพอที่
เครื่ องรั บ จะรั บ สัญ ญาณระบบ FM Stereo ได้ ร ะบบภาครั บในเครื่ องรั บ วิ ทยุ จ ะปรั บ ไปเป็ น FM Mono โดย
อัตโนมัติ

2) คลืน่ โทรทัศน์และไมโครเวฟ
คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟมีความถี่ช่วง 108- 1012 Hz มีประโยชน์ในการสื่อสาร แต่จะไม่สะท้ อนที่
ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟี ยร์ แต่จะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไปนอกโลก ในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จะต้ องมี
สถานีถ่ายทอดเป็ นระยะ ๆ เพราะสัญญาณเดินทางเป็ นเส้ นตรง และผิวโลกมีความโค้ ง ดังนั้นสัญญาณจึงไปได้ ไกล
สุดเพี ยงประมาณ 80 กิโลเมตรบนผิวโลก อาจใช้ ไมโครเวฟนํา สัญญาณจากสถานีส่งไปยังดาวเทียม แล้ วให้
ดาวเทียมนําสัญญาณส่งต่อไปยังสถานีรับที่อยู่ไกลๆ คลื่นโทรทัศน์มีความยาวคลื่นสั้นจึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอ้ อม
ผ่านสิ่งกีดขวางใหญ่ ได้ ดังนั้น เมื่อคลื่นโทรทัศน์กระทบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้ างจะทํา ให้ ไม่ สามารถรับภาพได้
ชัดเจน
คลื่นโทรทัศน์ในประเทศไทยประกอบด้ วยช่อง 3,5,7,9,NBT และ TPBS ซึ่งมีตาํ แหน่งที่ต้ังของสถานี
ส่งสัญญาณดังนี้
- ช่อง 5 และ 7

สถานีส่งคลื่นอยู่ใกล้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
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- ช่อง 3, 9, NBT, TPBS

สถานีส่งคลื่นอยู่ท่ตี ึกใบหยก ประตูนาํ้

ปัจจุบันคลื่นโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็ นระบบแอนะล็อกซึ่งมีระบบการรับสัญญาณที่ไม่สามารถพัฒนา
ได้ จึงมีการปรับระบบรับสัญญาณเป็ นระบบดิจิตอล โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่ าระบบแอนาล็อกทั้งในด้ าน
ความคมชัดของภาพและเสียงและการส่งข้ อมูลแบบดิจิตอลสามารถส่งข้ อมูลได้ มากกว่าแบบเดิม (Multicasting)
ซึ่งตอนนี้หลายๆ ประเทศได้ ทาํ การพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณดิจิตอลไปอีกระดับแล้ ว เช่น โทรทัศน์จอกว้ าง
( WIDE SCREEN) โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ในขณะที่ระบบแอนาล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ได้ ซึ่งระบบสัญญาณดิจิตอลเกิดขึ้นมาจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาพัฒนาใช้ ในการช่วยโทรทัศน์แล้ วจึงได้ มี
การปรับปรุงโทรทัศน์ให้ ใช้ ระบบดิจิตอลด้ วย โดยระบบสัญญาณโทรทัศน์ มีจุดเด่น-จุดด้ อย ดังนี้
จุดเด่นของระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่ (ดิจิตอล)
1. ระบบดิจิตอลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ทําให้ สามารถส่งรายการ
ต่อช่องได้ มากขึ้น จากเดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการแต่ระบบดิจิตอล 1 ช่องจะสามารถส่งได้
ถึง 4-6 รายการทางภาคพื้นดิน และ 8-10 รายการทางดาวเทียม
2. สามารถให้ บริการเสริมอื่นๆได้ (ในกรณีท่กี ฎหมายอนุญาต)
3. สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้ เช่น รับโทรทัศน์บนรถยนต์ได้
4. สามารถให้ บริการฟรี (Free to Air) หรือบริการเก็บค่าสมาชิกได้
5. เนื่องจากเครื่องส่ง 1 เครื่องสามารถส่งได้ หลายรายการ ทําให้ ค่าใช้ จ่ายต่อรายการลดลง(จาก
เดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการ)
6. ระบบดิจิตอลสามารถพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีในการส่งและ
รับโทรทัศน์ในอนาคตได้ เช่น โทรทัศน์จอกว้ าง ( WIDE SCREEN ) โทรทัศน์ความคมชัด
สูง (HDTV) ในขณะที่ระบบแอนาล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้
7. เนื่องจากระบบดิจิตอลนั้นเครื่องส่งใช้ กาํ ลังออกอากาศลดลงทําให้ ประหยัดพลังงาน
8. คุณภาพในการรับชมดีข้ นึ ไม่มีเงาการรบกวนน้ อย เพราะถ้ าจะรับได้ ชัดก็ชัดเลยแต่ถ้าอยู่ในที่
รับไม่ชัดก็จะรับไม่ได้
จุดด้อยของระบบการส่งสัญญาณแบบเดิม (อะนาล็อก)
1. หากอยู่ใกล้ อปุ กรณ์ไฟฟ้ าหรือแม่เหล็กจะส่งผลให้ ภาพไม่คมชัดโดยเฉพาะช่องตํ่า
2. หากมีสญ
ั ญาณอื่นที่ส่งมาจากสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์มารบกวน จะทําให้ การรับสัญญาณไม่
คมชัด
3. หากโทรทัศน์ท่รี ับสัญญาณอยู่ในพื้นที่ท่มี ีส่งิ ปลูกสร้ างอย่างตึก หรือภูเขาบังการรับสัญญาณ
โทรทัศน์ทาํ ให้ ให้ เครื่องรับไม่สามารถรับสัญญาณได้ ดี
4. แบบแอนาล็อกไม่สามารถบีบอัดสัญญาณได้ ทาํ ให้ ต้องใช้ ความถี่มากในการส่งทําให้ มีสถานี
น้ อย
5. การส่งสัญญาณอื่นๆไปร่ วมกันสัญญาณแบบแอนาล็อกทําได้ โดยยากเพราะจะมีผลต่อการ
รบกวนคลื่นสัญญาณ
6. ช่องสัญญาณน้ อยไม่พอการใช้ งานที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
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3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
3.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
1) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวมของเขตวัฒนา
1.1) สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเขตวัฒนา
ในปั จจุ บันเขตวัฒนาเป็ นชุมชนหนาแน่น เป็ นศูนย์กลางย่านธุรกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพธุรกิจ ค้ าขายและรับจ้ างทั่วไป มีอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ จาํ นวนมาก โรงแรม บริษัทห้ างร้ านสํา คัญอยู่
หลายแห่ ง และอาคารชุ ดพักอาศัย ซึ่งเป็นแหล่ งรายได้ และเศรษฐกิจที่สาํ คัญของเขตวัฒนา ซึ่งจากข้ อมูลของ
ศูนย์ข้อมู ลกรุงเทพมหานคร ปี 2558 ข้ อมู ลราย 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) นั้น เขตวัฒนา มี
รายได้ จากการจัดเก็บภาษีได้ รวมเป็ นเงิน 281,718,902.70 บาท แยกเป็ นแต่ประเภท ดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
267,339,212.09 บาท
- ภาษีป้าย
12,440,195.25
บาท
- ภาษีบาํ รุงท้ องที่
1,939,495.36
บาท
สภาพทางเศรษฐกิจในเขตวัฒนา ที่สาํ คัญสรุปได้ ดังนี้
(1) ด้ านการพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็ นอาคารสํานักงานขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง เช่น
อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อาคารอินเตอร์เชนจ์ เป็ นต้ น
(2) ด้ านธุรกิจบริการ ประกอบด้ วย
- โรงแรม 34
แห่ง
- โรงภาพยนต์
9
แห่ง
- ธนาคาร
44
แห่ง
- ศูนย์การค้ า
8
แห่ง
- ตลาด
8
แห่ง
- สถานบันเทิง
175 แห่ง
- ท่าเทียบเรือ
11
แห่ง
1.2) สภาพสังคมเขตวัฒนา
ประวัติเขตวัฒนา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2538 มีประกาศกรุงเทพมหานคร ให้ เปลี่ยนแปลง
พื้นที่เขตคลองเตย เป็ นเขตคลองเตย และเขตคลองเตย สาขา 1 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็ น 6 แขวง โดยใช้
ถนนสุขุมวิทเป็ นเส้ นแบ่งเขต โดยให้ พ้ ืนที่แขวงทางทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบด้ วยแขวงคลองเตยเหนือ
แขวงคลองตันเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือเป็ นพื้นที่ของสํานักงานเขตคลองเตยสาขา 1 ส่วนเขตการปกครอง
ด้ านทิศใต้ ประกอบด้ วยแขวงคลองเตยแขวงคลองตัน และแขวงพระโขนงเป็ นพื้นที่เขตการปกครองของเขต
คลองเตย (ปั จจุ บัน) ต่อมาได้ มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 เปลี่ยนแปลง
พื้นที่เขตคลองเตย และแต่งตั้งเขตคลองเตย สาขา 1 เป็ นเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541
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โดยชื่อ วัฒนา นั้น เป็ นชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานให้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2540
เขตวัฒนา มีพ้ ืนที่ จํานวน 12.565 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองออก เป็ น 3 แขวง
คือ แขวงคลองเตยเหนือ มีพ้ ืนที่ 2.109 ตารางกิโลเมตร แขวงคลองตันเหนือ มีพ้ ืนที่ 7.031 ตารางกิโลเมตร
และแขวงพระโขนงเหนือ มีพ้ ืนที่ 3.425 ตารางกิโลเมตร
จากสถิติข้อมูลประชากรของสํานักงานเขตวัฒนา ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า มีจาํ นวน
ประชากรทั้งสิ้น 84,128 คน แยกเป็ นชาย 39,715 คน หญิง 44,413 คน (สํานักงานเขตวัฒนา, 2559) มีราย
ละเอียดจํานวนประชากร ดังต่อไปนี้
จํ านวนประชาชน (คน)
แขวง

จํ านวนบ้าน (หลัง)
ชาย

หญิง

รวม

1. แขวงคลองเตยเหนือ

3,990

4,659

8,649

13,255

2. แขวงคลองตันเหนือ

25,414

27,353

52,767

34,579

3. แขวงพระโขนงเหนือ

10,311

12,401

22,712

18,887

รวมในเขตวัฒนา

39,715

44,413

84,128

66,724

(ที่มา : สํานักงานเขตวัฒนา, 2559)

1.3) แผนปฏิบตั ิราชการประจํ าปี 2558 สํานักงานเขตวัฒนา
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

(1) จุดแข็ง
ด้านจราจร
- มีความพร้ อมสูงในด้ านระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ ทั้งทางถนน ทางนํา้ ระบบราง รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับระบบขนส่งมวลชน เช่น เครือข่ายรถ
โรงเรียน การใช้ รถร่ วมกัน (Car-Pool) ท่าเรือโดยสาร ที่จอดรถยนต์ของอาคารขนาด
ใหญ่ เครือข่ายขนส่งมวลชนขนาดเล็ก ทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้ าง รถสองแถว รถตู้ รถบริการ
นักท่องเที่ยวยามคํ่าคืน
- ระบบโครงข่ายการจราจร ทั้งถนนสายหลัก สายรอง เส้ นทางลัด ทางเชื่อม ทางเดินเท้ า
และจักรยานเลียบคลอง มีความพร้ อมครอบคลุมทั่วพื้นที่
- ระบบควบคุมจราจร (CCTV) สัญญาณจราจร ป้ ายจราจร อุปกรณ์ความปลอดภัยจราจร
ได้ รับการสนับสนุ นติดตั้งจากส่ วนกลางอย่ างเพี ย งพอ ส่งผลให้ มีความปลอดภัยด้ าน
จราจรสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
- ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและให้ ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการบําบัดนํา้
เสียในครัวเรือน สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ หรืออาคารอื่นที่ทางราชการกําหนด
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-

-

-

-

รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ในการฟื้ นฟูสภาพคูคลองให้ สะอาด สวยงาม โดยภูมิปัญญาท้ อง
ถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น
มี ความพร้ อมในการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หานํา้ ท่ ว มขั ง ในพื้ นที่อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ
สามารถควบคุมและลดจุ ดอ่อนนํา้ ท่วมขังในถนน ซอย ส่งผลให้ การแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ อง
เรียนด้ านนํา้ ท่วมได้ รับการแก้ ไขทั้งหมด
การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวในพื้นที่สามารถดําเนินการได้ เกินกว่ามาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด
การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สามารถดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถิติการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยเป็ นอันดับต้ นของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถแก้ ไขข้ อร้ องเรียน
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทําให้ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
การลดและแยกขยะมู ลฝอยในพื้ น ที่ส ามารถดํา เนิ นการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ โดย
รณรงค์และส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการลดและแยกขยะมูลฝอย รวม
ทั้งการนํามูลฝอยมารีไซเคิล
เอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้ ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการจัดการ สิ่งแวดล้ อม
และการอนุรักษ์พลังงานเป็ นอย่างดี

ด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
- มี ก ารสํา รวจและประสานติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ าแสงสว่ า งในพื้ นที่เ สี ย ง และถนน ตรอก ซอย
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
- อาคารและป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ผ่านการตรวจสอบ มีความมั่นคงและปลอดภัยสําหรับ
ประชาชน
- ประชาชนมีความพร้ อมและเข้ ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถานพยาบาลในพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงระดับนานาชาติ สามารถรองรับและให้ การช่ วย
เหลือผู้ประสบภัยอย่างดีย่ิง
ด้านการศึกษา
- สถานศึกษาในพื้นที่ท้ังภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานระดับนานาชาติ และมีจาํ นวนเกิน
กว่าความต้ องการของประชาชนในพื้นที่
- การบริ ก ารทางการศึ ก ษาในระบบมี เ พี ย งพอและสอดคล้ องต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ เยาวชนได้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นไปตามเกณฑ์และสถาน
ศึกษาเป็ นศูนย์แห่งการเรียนรู้สาํ หรับชุมชน
- ภาคเอกชนและประชาชนมีความพร้ อมและเข้ มแข็งในการมีส่วนร่ วมในการจัดการและ
สนับสนุนการศึกษา
ด้านคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
- มีศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครในพื้นที่ ประชาชนให้ ความสนใจในกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้ างคุณภาพชีวิต เช่น การออกกําลังกาย
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- มีการป้ องกันหรือประสานงานเพื่อการป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อต่ างๆ ในพื้นที่
อย่างสมํ่าเสมอ
- มีการตรวจสอบและจัดการด้ านสุขลักษณะที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- มีการจัดการป้ องกันหรือกิจกรรมที่ป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข ส่งผลให้ มี
จํานวนผู้ติดยาเสพติดน้ อยลง
- สถาบั น ครอบครั ว มี ค วามเข้ ม แข็ง สามารถลดความรุ น แรงและให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบปัญหาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ผู้ด้อยโอกาสได้ รบั สวัสดิการและการสงเคราะห์ เพิ่มขึ้นเหนือเกณฑ์มาตรฐาน
- ประชาชน ชุมชน มีความเข้ มแข็งและรวมตัวเป็ นชมรมเพื่อสร้ างจิดตสํานึกถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัตศิ าสตร์
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
- ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีความเข้ มแข็งสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ และภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งให้ ความร่วมมือในการชําระ
ภาษี ในส่วนของกรุงเทพมหานครเป็ นจํานวนสูงอยู่ในระดับต้ นๆ ของกรุงเทพมหานคร
- มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และฝึ กอาชี พ ระดั บ เขตที่ส อดคล้ องกับ ความต้ อ งการของ
ประชาชน
- ประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการบริหารเงินกองทุนที่ได้ รับ
- แหล่ งท่องเที่ย ว สถานบริ ก ารในพื้ นที่ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและแพร่ ห ลายทั้ง ในและนอก
ประเทศ
- ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้ รับการยอมรับและรางวัลคุณภาพ
ด้านผังเมือง
- การใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ และอาคารเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการภายใน
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในด้ าน
ต่างๆ
- กลุ่มและเครือข่ายตลอดจนผู้นาํ ชุมชนได้ รับการสนับสนุ นและมีศักยภาพในการพัฒนา
ชุมชน
- สํานักงานเขตมีคุณภาพในการให้ บริการ โดยดูจากประชาชนมีความพึงพอใจในการให้
บริการ
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ ทราบถึง กิจกรรมและบริการของสํานักงานเขตอย่าง
ทั่วถึง
- ปัญหาข้ อร้ องเรียนของประชาชนได้ รับการแก้ ไขตามเวลาที่กาํ หนดเหนือเกณฑ์มาตรฐาน
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เขตสามารถจัดเก็บรายได้ สงู กว่าประมาณการและเป็ นอันดับต้ นๆ ของกรุงเทพมหานคร
เขตสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
เขตสามารถลดค่าใช้ จ่ายที่สามารถลดได้ ได้ เหนือเกณฑ์มาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การของเขตมี ค วามโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ สามารถปฏิบั ติ ง านได้ ต าม
มาตรการราชการใสสะอาด
เขตสามารถลดขั้นตอนและรอบเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการลงได้ มากกว่าเกณฑ์
บุคลากรได้ รับการพัฒนาในด้ านความรู้ความสามารถ โดยเข้ ารับการอบรมอย่ างน้ อย
คนละ 1 หลักสูตรต่อปี และมีการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็ นระบบ
เขตมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเพี ยงพอต่ อการ
ปฏิบตั ิงาน
เขตมีการพัฒนาคลังข้ อมูล เพื่อเป็ นกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงข้ อมูลต่างๆ

(2) จุดอ่อน
ด้านจราจร
- สภาพพื้นที่เขตเป็ นศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชยกรรม แหล่งการศึกษา การท่องเที่ยว ระดับ
นานาชาติ ทั้งช่ วงกลางวันและกลางคืน ทํา ให้ การจราจรมีความแออัดบนถนนสายหลัก
และสายรอง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ด ของสถานบริการนักท่อง
เที่ยวยามคํ่าคืน
- โครงข่ายการจราจรในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั่วพื้นที่ไม่สามารถรองรับจํานวนยานพาหนะที่
ผ่านเข้ ามาหรือใช้ บริการในพื้นที่จาํ นวนมากในแต่ละวัน การขยายหรือเพิ่มจํานวนถนน
ทางลัด ทางเชื่อม เป็ นไปได้ ยากเพราะพื้นที่มีความแออัดของอาคารและสถานประกอบ
การชนิดต่างๆ
- การรณรงค์วินัยจราจรและการบังคับการตามกฎจราจร ยังคงมีปัญหาจากจํา นวนความ
คับคั่งของยานพาหนะ ทั้งผู้อาศัยในและนอกพื้นที่ รวมถึงความไม่ พอเพี ยงของอัตรา
กํา ลังทั้งตํา รวจ เจ้ าหน้ าที่เทศกิจ และอาสาสมัครจราจร เมื่อเทียบกับความแออัดด้ าน
จราจรในพื้นที่
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
- คุณภาพนํา้ ในคลองแสนแสบซึ่งไหลผ่ านพื้นที่ทางทิศเหนือมีสภาพวิกฤตตํ่า กว่ าเกณฑ์
มาตรฐานมาก รวมถึงคลองพระโขนงซึ่งไหลผ่านพื้นที่ทางทิศตะวันออก มีคุณภาพนํา้
ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ คูคลองสายหลักดังกล่าวได้ รับผล กระทบด้ านคุณภาพนํา้
อย่างรุนแรง
- มลพิษจากยานพาหนะที่เข้ าสู่พ้ ืนที่ ส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณถนนที่มี
การจราจรหนาแน่น และติดตัดเป็ นช่วง และเป็ นปัญหาต่อการควบคุมและลดมลพิษจาก
ยานพาหนะของเจ้ าหน้ าที่เขต
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- การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง หรือแหล่งก่อมลพิษอืน่ ในสถานประกอบการ ยัง
คงขาดประสิทธิภาพ เพราะความไม่เพียงพอของเจ้ าหน้ าทีต่ อ่ จํานวนแหล่งทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
- การเข้าถึงจุดเกิดภัยอาจมีอปุ สรรคล่าช้ าจากสภาพความแออัดด้ านการจราจร
- ขาดรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในกรณีเกิดอัคคีภัยจากเหตุสุดวิสัยใน
อาคารสูง
ด้านการศึกษา
- ไม่มีห้องสมุดประชาชนที่จัดโดยส่วนกลางในพื้นที่
ด้านคุณภาพชีวติ และศิลปวัฒนธรรม
- แหล่งเรียนรู้ ศูนย์กฬี า ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา ยังไม่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่
- การให้ ความคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ ได้ รับความเดือดร้ อนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้
ประกอบธุรกิจ ยังขาดรูปธรรมและความรวดเร็วในการดําเนินการเยียวยาตามกฎหมาย
- ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นถูกอิทธิพลตะวันตกในการยึดถือรูปแบบวัตถุนิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตก เป็ นผลให้ ขาดความสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
- ขาดการวางแผนและสนับสนุนจากภาคราชการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในการพัฒนาเขต
ในกลุ่มศูนย์กลาง ธุรกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ให้ พัฒนาเครือข่ายและสร้ างเสริ
ศักยภาพในการแข่งขันให้ ทนั ความก้ าวหน้ าระดับภูมิภาคและนานาชาติ
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งด้ านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังคง
ล้ าหลังและเป็ นภาพลักษณ์เชิงลบแก่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
ด้านผังเมือง
- สภาพภูมิทศั น์ริมคลองรวมถึงถนนสายหลัก สายรอง ยังขาดการวางแผนอย่างบูรณาการ
- สภาพทางเดินเท้ าและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยยังไม่สะอาด สวยงาม และเป็ นระเบียบ
การปรับปรุงตามโครงการมีความล่าช้ า
ด้านบริหารจัดการภายใน
- จํา นวนเจ้ าหน้ าที่เมื่อเทียบกับปริ มาณงานตํ่า กว่ าโครงสร้ างที่กาํ หนดไว้ และไม่ มีก าร
แต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ทดแทนในอัตราว่างเป็ นเวลานาน
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(3) โอกาส
ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง
- นโยบายการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และมาตรการประหยั ด นํา้ มั น ทั้ง ในระดั บ รั ฐ บาลและ
กรุงเทพมหานคร ทําให้ เกิดการส่งเสริมการลดการใช้ สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่างเป็ น
ระบบ ประชาชนลดค่าใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย และเลือกใช้ บริการขนส่งมวลชนหรือยานพาหนะที่
มีค่าใช้ จ่ายน้ อย รวมถึงการลดการเดินทางโดยไม่จาํ เป็ น หรือขาดการวางแผนที่ดี
- นโยบายหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล และการรณรงค์สร้ างเสริมสุขภาพประชาชนอย่าง
ต่ อเนื่อง ทํา ให้ ประชาชนให้ ความสํา คัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ออกกํา ลังกาย รั บ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสร้ างขวัญกําลังใจให้ กบั ประชาชนมีหลักประกันในการ
รั กษาพยาบาลคราวจํา เป็ น เกิดความรู้สึกที่ดีต่อทางราชการและให้ ความร่ วมมือตาม
ที่ทางราชการร้ องขอ
- นโยบายขจัดปั ญหาความยากจน ทําให้ ประชาชนเกิดขวัญกําลังใจในการดํารงชีวิต เป็ น
พลเมืองที่ดีและเป็ นกํา ลั งสํา คัญของสังคม เกิดการเรี ยนรู้ในการใช้ จ่ายเงิน ประกอบ
อาชีพและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ด้านการเปลีย่ นแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์
- โครงสร้ างผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากเดิม ทําให้ สามารถนําความรู้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุมา
พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุ มชน และสังคมให้ เข้ มแข็ง มีการจัดทํา บัญชีคลังสมองและ
ภูมิปัญญาชุมชน เพื่อให้ เกิดการประสานประโยชน์แก่ส่วนรวมตามความต้ องการที่จาํ เป็ น
- ประชาชนที่มีช่ือในทะเบียนบ้ านนอกพื้นที่เขตแต่เดินทางมาใช้ บริการหรือทํางานในพื้นที่
เขต ทํา ให้ สร้ างรายได้ กระตุ้นความเติบโตของเศรษฐกิจ และแหล่ งท่องเที่ยวในพื้ นที่
ยิ่งขึ้น
ด้านการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค
- ไม่มี
ด้านการเปลีย่ นแปลงด้านทางเทคโนโลยีภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
- กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ท่ีมี ก ารสื่อ สารอย่ า งกว้ า งขวาง รวดเร็ว และทั่ว ถึง จะสร้ า งความ
ตระหนักรู้ การรับรู้ข่าวสารข้ อมูลที่รวดเร็ว ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์
ข้ อมูลของทางราชการเพื่อรองรับความต้ องการของประชาชนได้ ทนั ท่วงที และสร้ างความ
ยอมรับในมาตรฐานระดับนานาชาติ
(4) อุปสรรค
ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง
- ไม่มี -
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ด้านการเปลีย่ นแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์
- ไม่มี ด้านการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจเชิงมหภาค
- ภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ ท่ีผ่านมา ทําให้ การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ มุ่งเน้ นในการแก้
ปัญหานํา้ ท่วม ทําให้ การจัดสรรงบประมาณในด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจลดลง
- ประชาชนเปลี่ ย นแปลงกระบวนการบริ โภค ลดการใช้ จ่ า ยลง ทํา ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจในพื้นที่
ด้านการเปลีย่ นแปลงด้านทางเทคโนโลยีภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
- ระบบเทคโนโลยีภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
ปัญหา การวางแผนการใช้ งาน และการบํารุงรักษาอย่างเป็ นระบบ

2) สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของแขวงคลองเตยเหนือ
2.1) สภาพเศรษฐกิจของแขวงคลองเตยเหนือ
แขวงคลองเตยเหนือ พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ เป็ นย่ านธุรกิจ มีการก่อสร้ างที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น มี
แหล่ งบันเทิง และแหล่ งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการคมนาคมที่สะดวก มีระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ ทั้งรถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ า MRT และการคมนาคมทางนํา้ จึงทํา ให้ มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้ าขายและรับจ้ างทั่วไป
2.2) สภาพสังคม โดยภาพรวมของแขวงคลองเตยเหนือ
แขวงคลองเตยเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ คลองแสนแสบ บริเวณแขวงมักกะสัน(บางส่วน)ในพื้นที่เขตราชเทวี
และแขวงบางกะปิ (บางส่วน) ในพื้นที่เขตห้ วยขวาง
ทิศใต้
ติดต่อกับ ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตย(บางส่ ว น) และแขวงคลองตั น
(บางส่วน) ในพื้นที่เขตคลองเตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางด่วนท่าเรือ-ดินแดง ในพื้นที่แขวงลุมพินี ในพื้นที่เขตปทุมวัน
จากสถิ ติ ข้ อ มู ล ประชากรของสํา นั ก งานเขตวั ฒ นา ณ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 พบว่ า แขวง
คลองเตยเหนือ มีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้น 52,767 คน แยกเป็ นชาย 25,414 คน หญิง 27,353 คน (สํานักงาน
เขตวัฒนา, 2559) มีรายละเอียดจํานวนประชากร ดังต่อไปนี้
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จํ านวนประชาชน (คน)
แขวง
ชาย

หญิง

รวม

เขตวัฒนา

39,715

44,413

84,128

1. แขวงคลองเตยเหนือ

3,990

4,659

8,649

3) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรอบพื้ นทีโ่ ครงการ
โครงการตั้ ง อยู่ บ นถนนสุ ขุ ม วิ ท 31 ถนนสุ ขุ ม วิ ท สํา หรั บ ลั ก ษณะการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิ น บริ เ วณ
ใกล้ เคียงโครงการในรั ศมี 1,000 เมตร ส่วนใหญ่ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสํา นักงาน อาคารชุ ดพักอาศัย
โรงแรม อาคารพาณิชย์ บ้ านพักอาศัย และร้ านอาหาร สําหรับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของผู้คนทีอ่ ยู่ในบริเวณนี้
ประกอบอาชีพค้ าขาย และพนักงานบริษัท ทําธุรกิจส่วนตัวเป็ นส่วนใหญ่

3.4.2 การสาธารณสุข
1) การสาธารณสุขภายในเขตวัฒนา
(1) โรงพยาบาล จํานวน 6 แห่ง ได้ แก่
- โรงพยาบาลคามิลเลียน ตั้งอยู่ ท่ี 423 ซอยทองหล่ อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน ประกอบด้ วย
จํานวนเตียง 150 เตียง
- โรงพยาบาลพร้ อมมิ ต ร ตั้ ง อยู่ ท่ี 12 ซอยพร้ อมมิ ต ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 39 เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน ประกอบด้ วยจํานวนเตียง 100
เตียง มีห้องตรวจ 18 ห้ อง
- โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท ตั้งอยู่ท่ี 133 ถนน สุขมุ วิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน ประกอบด้ วยจํานวนเตียง 270
เตียง ห้ องตรวจโรค 87 ห้ อง และบุคลากรกว่า 1,200 คน
- โรงพยาบาลสุ ขุ ม วิ ท ตั้ งอยู่ ท่ี 1411ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร 10110 อยู่ ในความรั บผิดชอบของเอกชน ประกอบด้ วย จํา นวนเตี ยง
243 เตียง
- โรงพยาบาลบํา รุงราษฎร์ ตั้ งอยู่ เ ลขที่ 33 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ซอย 3(นานาเหนื อ ) เขตวั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร 10110 อยู่ ในความรั บผิดชอบของเอกชน ประกอบด้ วย จํา นวนเตี ยง
554 เตียง
- โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็ นโรงพยาบาลเอกชน รักษาโรคเฉพาะทางด้ านสายตา
ขนาด 100 เตียง
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(2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่
- ศูนย์ บริ ก ารสาธารณสุข 21 ตั้งอยู่ บริ เ วณทางเข้ าวั ด ธาตุท อง เลขที่ 214 อาคารเคี ย งศิริ
สุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2) การสาธารณสุข และปัญหาสุขภาพของชุมชนในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ
บริ เวณใกล้ เคียงพื้ นที่โครงการ ในรั ศมี 1,000 เมตร พบว่ า มีสถานพยาบาล จํา นวน 1 แห่ ง คือ
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน มีรายละเอียดดังนี้
- โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ตั้งอยู่ท่ี 80/1 ถนนสุขมุ วิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ ง เทพมหานคร 10110 เป็ นโรงพยาบาลเอกชน ให้บริ ก ารรั ก ษาด้ า นตาแห่ ง แรกของ
ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้ านดวงตา เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น
ที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลก ปั จจุ บันมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้ าหน้ าที่ ประมาณ
70 คน อยู่ ห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการประมาณ 570 เมตร ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ของโครงการ
ทั้งนี้ จากข้ อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้ านสาธารณสุข ด้ านอัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม
สาเหตุ 21 กลุ่มโรค ในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ซึ่งเป็ นศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้ ท่อี ยู่ใกล้
เคียงโครงการมากที่สุด โดยอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 3.2 กิโลเมตร พบว่า ในปี 2556 มีจาํ นวนผู้ป่วยทั้งสิ้น
45,554 คน โดยพบว่าเป็ นโรคไหลเวียนเลือด มากที่สดุ ที่จาํ นวน 13,790 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.27 รองลงมา
เป็ นโรคเกี่ยวกับต่ อมไร้ ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม จํา นวน 11,693 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.67 และโรค
ระบบหายใจ จํา นวน 6,536 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.35 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4-1 และตารางที่
3.4-2
ตารางที่ 3.4-1 สถิติสาเหตุการป่ วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
ในปี พ.ศ.2554-2556
สาเหตุการป่ วย (กลุ่มโรค)

ปี งบประมาณ
(พ.ศ.)

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

2554

โรคไหลเวียนเลือด

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ ท่อ
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบหายใจ

2555

โรคไหลเวียนเลือด

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ ท่อ
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบหายใจ

2556

โรคไหลเวียนเลือด

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ ท่อ
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบหายใจ

จากการสํารวจปั ญหาด้ านสุขภาพของผู้ท่พี ักอาศัยหรือทํางานภายในอาคารโดยรอบโครงการประมาณ
100 เมตร พบว่า ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 75.0 ไม่มีโรคประจําตัวที่ต้องเข้ ารับการ
รักษา และร้ อยละ 21.4 ได้ รับการรักษาพยาบาล และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6 สําหรับผู้ท่มี ีโรคประจําตัวที่ต้องเข้ ารับ
การรักษาส่วนใหญ่ ป่ วยเป็ นโรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบหายใจ เช่น ภูมิแพ้ และมากกว่า 1 โรค เท่ากันที่
ร้ อ ยละ 33.3 กรณีมี ก ารเจ็บ ป่ วย ร้ อ ยละ 96.4 จะเข้ า รั บ การรั ก ษาที่โ รงพยาบาล และไม่ ร ะบุ ร้ อ ยละ 3.6
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ตารางที่ 3.4-2 อัตราผูป้ ่ วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (ตั้งแต่ปี 2552-2556) ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
ปี พ.ศ.2552

ปี พ.ศ.2553

ปี พ.ศ.2554

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2556

กลุ่มโรค
จํ านวน (ราย)

ร้อยละ

จํ านวน (ราย)

ร้อยละ

จํ านวน (ราย)

ร้อยละ

จํ านวน (ราย)

ร้อยละ

จํ านวน (ราย)

ร้อยละ

1. โรคติดเชื้ อและปรสิต

998

1.68

1,067

1.69

882

1.46

876

2.02

920

2.02

2. โรคเนื้ องอก (รวมทั้งมะเร็ง)

100

0.17

105

0.17

74

0.12

67

0.15

126

0.28

3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ
ความ ผิดปกติเกีย่ วกับภูมิคมุ ้ กัน

291

0.49

369

0.58

325

0.54

218

0.50

347

0.76

11,869

19.99

13,801

21.86

12,467

20.68

12,679

29.27

11,693

25.67

5. ภาวะแปรปรวนทางจิ ตและพันธุกรรม

1,852

3.12

2,122

3.36

2,329

3.86

703

1.62

1,309

2.87

6. โรคระบบประสาท

1,407

2.37

1,368

2.17

1,064

1.77

1,017

2.35

720

1.58

7. โรคตารวมทั้งส่วนประกอบของตา

1,318

2.22

1,361

2.16

1,106

1.83

684

1.58

900

1.98

8. โรคหูและปุ่ มกกหู

301

0.51

264

0.42

253

0.42

224

0.52

652

1.43

9. โรคไหลเวียนเลือด

12,928

21.77

14,535

23.02

14,498

24.05

14,207

32.79

13,790

30.27

10.โรคระบบหายใจ
11. โรคระบบย่อยอาหารและระบบ
ช่องปาก
12. โรคผิวหนังและเนื้ อเยือ่ ใต้ผิวหนัง

10,179

17.14

8,729

13.83

8,697

14.43

5,641

13.02

6,536

14.35

2,016

3.39

1,854

2.94

1,739

2.89

1,575

3.64

1,977

4.34

2,820

4.75

3,038

4.81

2,633

4.37

1,695

3.91

2,138

4.69

5,284

8.90

4,701

7.45

4,237

7.03

2,929

6.76

3,137

6.89

14. โรคระบบสืบพันธุร์ ่วมปั สสาวะ

753

1.27

682

1.08

644

1.07

665

1.53

503

1.10

15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การ
คลอด เละระยะหลังคลอด

271

0.46

272

0.43

208

0.35

15

0.03

56

0.12

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.00

1

0.00

6,486

10.92

8,389

13.29

8,697

14.43

120

0.28

250

0.55

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

26

0.04

25

0.04

51

0.08

0

0.00

244

0.54

484

0.82

449

0.71

372

0.62

8

0.02

255

0.56

59,384

100

63,131

100

60,276

100

43,324

100

45,554

100

4. โรคติดต่อเกีย่ วกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตาบอลิซึม

13 .โรคระบบกล้ามเนื้ อ รวมโครงร่าง
และเนื้ อยึดเสริม

16. ภาวะผิดปกติของทารกทีเ่ กิดขึ้ นใน
ระยะ กําเนิด (อายุครรภ์ 22
สัปดาห์) ขึ้ นไปจนถึง 7 วันหลัง
คลอด)
17. รูปร่างผิดปกติแต่กาํ เนิด การพิการ
จนผิดรูป แต่กาํ เนิดและโครโมโซม
ผิดปกติ
18. อาการ,อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติ
ทีพ่ บได้จากการตรวจทางคลินกิ และ
ทางห้องปฎิบตั ิการทีไ่ ม่สามารถ
จํ าแนกเป็ นโรคได้กลุ่มอื่นได้
19. การเป็ นพิษและผลทีต่ ามมา
20. อุบตั ิเหตุจากการขนส่งเละผลที่
ตามมา
21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ ําให้
ป่ วยหรือตาย
รวม
ทีม่ า : ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
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บทที่ 3
สวัสดิการทางสุขภาพ ส่วนใหญ่จะใช้ สวัสดิการประประกันสุขภาพ ร้ อยละ 46.4 รองลงมาใช้ สทิ ธิประกันสังคมที่
ร้ อยละ 32.1 มีความถี่ในการเข้ ารับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่มากกว่า 12 เดือน/ครั้ง ที่ร้อยละ 39.3 รองลง
มามีความถี่ 9-12 เดือน/ครั้ง ที่ร้อยละ 21.4 และค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งส่วนใหญ่ใช้ สวัสดิการทางสุขภาพ
ร้ อยละ 50.0 รองลงมามีค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งมากกว่า 1,000 บาท ที่ร้อยละ 32.1
จากการสํารวจปั ญหาด้ านสุขภาพของผู้ท่ีพักอาศัยหรือทํางานภายในอาคารโดยรอบโครงการในระยะ
101-1,000 เมตรจากโครงการ พบว่าในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ให้ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวที่เข้ ารับการ
รักษาร้ อยละ 36.5 และไม่เคยเข้ ารับการรักษาพยาบาล ร้ อยละ 63.5 ส่วนใหญ่จะป่ วยเป็ นโรคระบบหายใจ เช่น
ภูมิแพ้ ร้ อยละ 33.9 และรองลงมาป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ที่ร้อยละ 18.9 โดยเข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 61.2 รองลงมารับการรักษาที่คลินิก ร้ อยละ 20.4 และใช้ สวัสดิการทางสุขภาพ ได้ แก่ สิทธิประกัน
สังคมมากที่สุดที่ร้อยละ 35.1 รองลงมาใช้ สิทธิประกันสุขภาพอื่นๆ ที่ร้อยละ 27.0 มีความถี่ในการเข้ ารับการ
รักษาพยาบาลมากกว่า 12 เดือน/ครั้ง ที่ร้อยละ 49.4

3.4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
จากข้ อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน
สํา นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในปี 2557 จํา แนกตามความรุนแรง และสาเหตุท่ีประสบอันตราย
ดังแสดงในตารางที่ 3.4-3 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 28,601 ราย โดยกรุงเทพมหานคร พบว่ามีสาเหตุดังนี้
- วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

7,156 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ 25.02

- วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ

4,606 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ 16.10

- วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน

3,512 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 12.28

- วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้ าตา

3,262 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ 11.41

โดยในเขตพื้ นที่ 12 (เขตรั บ ผิ ด ชอบ : เขตวั ฒ นา และเขตคลองเตย) ในปี 2557 พบว่ า มี
ผู้ ป ระสบอัน ตรายและเจ็บ ป่ วย เนื่ อ งจากการทํา งานทั้ง สิ้น 2,503 ราย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 5.49 ของผู้ ป ระสบ
อันตรายในกรุงเทพมหานคร โดยมีผ้ ูท่ที าํ งานไม่ได้ ช่วั คราว แต่หยุดงานไม่เกิน 3 วันมากที่สดุ เท่ากับ 1,627 ราย
และสาเหตุความร้ ายแรงอื่น ดังแสดงในตารางที่ 3.4-3(1)
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ตารางที่ 3.4-3 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็ บป่ วยเนือ่ งจากการทํางาน จํ าแนกตามความร้ายแรง
และสาเหตุอนั ตราย ของกรุงเทพมหานคร ปี 2557
ความร้ายแรง
ทํางานไม่ได้ชวั ่ คราว
หยุดงาน
หยุดงาน
เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน
861
1,179

ตาย

ทุพพลภาพ

1. ตกจากที่สงู

26

-

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน
4

2. หกล้ ม ลื่นล้ ม

3

-

3

476

3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้ างพังทับ

5

-

-

4. วัตถุหรือสิง่ ของพังทลาย/หล่นทับ

9

-

5. วัตถุหรือสิง่ ของกระแทก/ชน

3

6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง

สาเหตุที่ประสบอันตราย

รวม

ร้อยละ

2,070

7.24

1,174

1,656

5.79

3

7

15

0.05

76

1,670

2,854

4,609

16.11

-

20

813

2,677

3,513

12.28

1

-

29

625

874

1,529

5.35

7. วัตถุหรือสิง่ ของตัด/บาด/ทิ่มแทง

-

-

25

1,787

5,344

7,156

25.02

8. วัตถุหรือสิง่ ของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา

-

-

-

147

3,115

3,262

11.41

-

-

-

47

160

207

0.72

10. ประสบอันตรายจากท่าทางการทํางาน

-

-

-

13

48

61

0.21

11. อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ

88

1

5

909

877

1,880

6.57

12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด

-

-

1

35

73

109

0.38

13. ไฟฟ้ าช็อต

15

-

-

116

159

290

1.01

14. ผลจากความร้ อนสูง/สัมผัสของร้ อน

1

-

1

225

471

698

2.44

15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น

-

-

-

-

-

0

0.00

16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี

-

-

1

38

192

231

0.81

17. อันตรายจากรังสี

-

-

-

-

2

2

0.01

18. อันตรายจากแสง

-

-

-

3

251

254

0.89

19. ถูกทําร้ ายร่างกาย

4

1

1

18

26

50

0.17

20. ถูกสัตว์ทาํ ร้ าย

-

-

-

33

256

289

1.01

-

-

-

88

555

643

2.25

22. ธรณีพิบตั ิ

-

-

-

-

-

0

0.00

23. การก่อวินาศกรรม

-

-

-

1

-

1

0.00

24. อื่นๆ

8

-

-

9

59

76

0.27

163

2

166

7,917

20,353

28,601

100

9. ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อน
ย้ ายของหนัก

21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการทํางาน

รวมทั้งหมด

ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 2556
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ตารางที่ 3.4-3(1) สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความร้ ายแรง
สาเหตุท่ปี ระสบอันตรายและเพศ ปี 2557 กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 12

สาเหตุทีป่ ระสบอันตราย
ตาย
1. ตกจากที่สงู
2. หกล้ ม ลื่นล้ ม
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้ างพังทับ
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง
8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้ าตา
9. ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อน
ย้ ายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากท่าทางการทํางาน
11. อุบตั เิ หตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
13. ไฟฟ้ าช็อต
14. ผลจากความร้ อนสูง/สัมผัสของร้ อน
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี
17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง
19. ถูกทําร้ ายร่างกาย
20. ถูกสัตว์ทาํ ร้ าย
21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการทํางาน
22. ธรณีพิบตั ิ
23. การก่อวินาศกรรม
24. อื่นๆ
รวมทั้งหมด

สูญเสีย
ทุพพลภาพ อวัยวะ
บางส่วน

ความร้ายแรง
ทํางานไม่ได้ชวั ่ คราว
หยุดงาน
หยุดงาน
เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน
101
95
57
124
1
1
133
185
75
173
59
41
164
436
12
226

รวม

เปอร์เซนต์

199
181
2
319
248
100
600
238

7.95
7.23
0.08
12.74
9.91
4.00
23.97
9.51

3
-

-

1
-

-

-

-

5

19

24

0.96

9
2
-

-

1
-

2
174
4
7
43
2
4
6

3
114
5
9
66
17
8
5
52

5
298
9
18
109
0
19
0
8
9
58

0.20
11.91
0.36
0.72
4.35
0.00
0.76
0.00
0.32
0.36
2.32

-

-

-

10

43

53

2.12

14

0

2

1
860

5
1,627

6
2,503

0.00
0.00
0.24
100.00

ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2557
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บทที่ 3

3.4.4 การศึกษา
1) สถานศึกษาในเขตวัฒนา
ภายในพื้นที่เขตวัฒนา มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ดังนี้
(1) สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : มี 8 แห่ง ได้ แก่
- โรงเรียนวัดธาตุทอง
- โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
- โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ - โรงเรียนวิจิตรวิทยา
- โรงเรียนสวัสดีวิทยา
- โรงเรียนสุเหร่าบ้ านดอน
- โรงเรียนวัดภาษี
- โรงเรียนแจ่มจันทร์
(2) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีจาํ นวน 2 แห่ง ได้ แก่
- โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง - โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์
(3) สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา : มีจาํ นวน 3 แห่ง ได้ แก่
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
- สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
(4) สถานศึ ก ษาสั ง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน : มี จาํ นวน 40 แห่ ง ได้ แ ก่
โรงเรียนเกษมพิทยา โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลั ย โรงเรี ยนแสงหิ รัญ โรงเรี ยนอนุ บาล ณ ดรุณ โรงเรี ยนอนุ บาลจุ ฑาภรณ์ โรงเรี ยน
อนุ บาลใจดี โรงเรียนอนุ บาลดารารัตน์ โรงเรียนอนุ บาลทักษิณา โรงเรี ยนอนุ บาลนพพรรณ
โรงเรียนอนุ บาลบ้ านไทย โรงเรียนแอ็ดเวนดิสเอกมัย โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา โรงเรียนทอสี
โรงเรียนพระหฤทัยพัฤฒนเวศน์ โรงเรียนอนุ บาลเทพสนิท โรงเรียนอนุ บาลบ้ านไทยวัฒนา
โรงเรี ยนอนุ บาลมิตรเด็ก โรงเรี ยนอนุ บาลสี่พ่ี น้อง โรงเรี ยนนานาชาติเ อฟเวอร์ เคลฟเวอร์
โรงเรี ยนนานาชาติเอกมัย โรงเรี ยนนานาชาติดิเออร์ ล่ีเลิ นนิ่งเซนเตอร์ โรงเรี ยนนานาชาติ
โมเดริ์ น โรงเรี ยน ดิ อเมริ กัน สคูล ออฟ แบงคอก สุขุมวิท โรงเรี ยนอนุ บาลทาเคโนโกะ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินิวแบมบิโน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเลดี้เบริ์ด โรงเรียนอนุ บาล
นานาชาติคิดส์อะคาเดมี่ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่ งประเทศไทย
โรงเรี ย นอนุ บ าลนานาชาติ เ พิ ร ส์ต สเตปส์ โรงเรี ย นนานาชาติ สิง คโปร์ ก รุ ง เทพฯ โรงเรี ย น
นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติส กรุงเทพ
โรงเรียนลิตเติ้ลเมเปิ้ ลเนอสเซอรี่ สาขาสุขมวิท โรงเรียนบ้ านเด็กสนุกเนอสเซอรี่สกูล โรงเรียน
อนุบาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนนานาชาติวสิ เต็มส์ ลิตเทิลเฮ้ าส์

2) สถานศึกษาทีอ่ ยู่ในแขวงคลองเตยเหนือ
แขวงคลองเตยเหนือ มีสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ (ที่มา : เว็ปไซต์สาํ นักงาน
เขตวัฒนา)
3-67
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บทที่ 3
1. โรงเรี ยนสวัสดีวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 3510 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
2. โรงเรียนอนุ บาลสิทธิศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 63 สุขุมวิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม. 10110
3. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 67 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม) ตั้งอยู่เลขที่ 176
ซอยสุขมุ วิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม) ตั้งอยู่ ท่ี 176 ซอย
สุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
6. มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งอยู่ ท่ีซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3) สถานศึกษาทีอ่ ยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้ นทีโ่ ครงการ
จากการสํารวจพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ พบสถานศึกษาจํานวน 14 แห่ง ดังนี้
จากโครงการ
สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

ระยะทาง
(เมตร)

ทิศ

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม)
ตั้งอยู่ท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 เปิ ดสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6 หลั ก สูต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน และหลั ก สูต รนานาชาติ
มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 2,000 คน ครูและบุคลากร 200 คน ตั้งอยู่ตดิ กับโครงการทางด้ านทิศตะวันตก

5.3

ทิศตะวันตก

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
ตั้งอยู่ท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตรถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 เปิ ดสอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6 หลั ก สูต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน และหลั ก สู ต รนานาชาติ
มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 1,811 คน ครูและบุคลากรประมาณ 178 คน

70

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

3. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ตั้ ง อยู่ ท่ี 3510 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร 10110 เปิ ดสอน
ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 740 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 40 คน

172

ทิศใต้

4. โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
(IPC International Kindergarten)
ตั้ งอยู่ ที่ 313 ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร 10110
เปิ ดสอนระดับอนุ บ าลชั้ น 1-2 หลั ก สูตรนานาชาติร ะบบอัง กฤษ มีจาํ นวนนั ก เรี ย นรวมประมาณ 60 คน
และครูประมาณ 12 คน

200

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทที่ 3
จากโครงการ
สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

ระยะทาง
(เมตร)

ทิศ

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตั้งอยู่ท่ซี อยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เปิ ดสอนระดับอุดมศึกษา จํา นวน 16 คณะ อาทิเช่ น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ ฯลฯ
มีจาํ นวนนักศึกษารวมประมาณ 12,500 คน บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่รวมประมาณ 550 คน

202

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

6. โรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเฟิ รส์ตสเตปส์ (The First Steps International Pre – School)
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 58/2 ซอยสุขุม วิท 31 แยก 4 ถนนสุขุม วิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กทม 10110
เป็ นโรงเรี ย นเอกชน เปิ ดสอนในระดั บ ชั้ น เตรี ย มอนุ บ าล - อนุ บ าล 3 พบว่ า มี จาํ นวนนั ก เรี ย นทั้ง หมด
ประมาณ 30 คน ครู และบุคลากรประมาณ 10 คน

230

ทิศตะวันออก

7. โรงเรียนอนุ บาลสิทธิศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 63 สุขมุ วิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล–อนุบาลปี ที่ 3 มีนกั เรียนประมาณ 115 คน ครูและบุคลากร 20 คน

274

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

8. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ (Anglo Singapore International School)
ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอน
ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 (Grade12) หลักสูตรระบบอังกฤษ/สิงคโปร์ มีนักเรียนจํานวนประมาณ
375 คน ครูและบุคลากร 30 คน

370

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

9. โรงเรียนอนุ บาลจุฑาภรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 333/99 ซอยสวัสดี ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เปิ ดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 500 คน ครูและบุคลากร ประมาณ
48 คน

448

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

10. โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ท่ี 125-135 ซอยพร้ อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10400
เปิ ดสอนระดับอนุบาล – ชั้นปี ที่ 10 หลักสูตรระบบอังกฤษ มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 500 คน ครูและ
บุคลากร ประมาณ 30 คน

560

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

11. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 67 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เปิ ด
สอนระดับอนุ บาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 3,081 คน ครูและบุคลากรประมาณ
100 คน

602

ทิศตะวันตก

12. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไอวีบ่ าวนด์ (Ivy Bound International School)
ตั้งอยู่เลขที่ 49 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ด
สอนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงอนุบาลชั้นปี ท่ี 3 มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 600 คน ครูและบุคลากร 70 คน

707

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

13. โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 62 ซอยพร้ อมพงศ์ (สุ ขุ ม วิ ท 39) แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร
เป็ นโรงเรียนเอกชน เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาล มีนักเรียนจํานวนประมาณ 30 คน ครู-บุคลากรประมาณ 7 คน

735

ทิศตะวันออก
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บทที่ 3
จากโครงการ
สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

14. โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนกําแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ติดต่อ.02252-7011 เปิ ดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 306 คน ครูและ
บุคลากร ประมาณ 38 คน

ระยะทาง
(เมตร)

ทิศ

880

ทิศเหนือ

3.4.5 ศาสนา
1) ศาสนสถานในเขตวัฒนา
ประชากรส่วนใหญ่ของเขตวัฒนา นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา ได้ แก่ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์
โดยมีศาสนสถานเพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด 29 แห่ง ประกอบด้ วย วัด จํานวน 2 แห่ง มัสยิด จํานวน
6 แห่ง และโบสถ์เจ้ า จํานวน 21 แห่ง ได้ แก่
- วัดทางศาสนาพุทธ 2 วัด ได้ แก่ วัดภาษี และวัดธาตุทอง
- มัส ยิดอิสลามมี 6 แห่ ง ได้ แก่ มัสยิดดารุ้ลห์ ฮีนีน มัสยิดดาฮีรุลอิสลาม มัสยิดอัลคอยรี ย ะห์
มัสยิดฮีดายาดุ้ลอิสลาม มัสยิดยะมีฮ้ ุนอิสลาม และมัสยิดมุดรุ้ลมุนีนีนศาลาลอย
- โบสถ์ ท างศาสนาคริ ส ต์ มี 21 แห่ ง ได้แก่ คริ ส ตจั ก รวั ฒ นา คริ ส ตจั ก รแม่ นาํ้ แห่ ง ชี วิ ต
คริ ส ตจั ก รนิ ว ซอง คริ ส ตจั ก รชวนชื่ น คริ ส ตจั ก ร ICA 555 คริ ส ตจั ก รมหานคร คริ ส ตจั ก ร
พระคุ ณ คริ ส ตจั ก รพระคุ ณ เจ้ า พระเจ้ า เอกมั ย คริ ส ตจั ก รอิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลคริ ส เตี ย น
คริ สตจั กรสะพานเหลืองคลองตัน คริ สตจั กรฟื้ นฟูประชาชาติ คริ สตจักรแห่ งชีวิตพระคริ สต์
อิมมานูเอลมิชชั่น คริสตจักรสัมผัสศิลา คริสตจักรก็อดเบสทยู คริสตจักรเพรสไบทีเรียนเกาหลี
คริ สตจั กรพระคุณพูนอิน คริ สตจักรซารางคอมมิวนิต้ ี คริ สตจั กรนํา้ หนึ่งใจเดียว คริ สตจั กร
พระศิริ คริสตจักรแห่งชีวิตพระคริสต์ และศูนย์ประกาศพันธกิจคลองตัน

2) ศาสนสถานทีอ่ ยู่ในแขวงคลองเตยเหนือ
แขวงคลองเตยเหนือ มีคริสตจักร จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ (ที่มา : เว็ปไซต์สาํ นักงานเขตวัฒนา)
- โบสถ์คริสตจักรวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
10110
- โบสถ์คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ าย ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยสุขมุ วิท 21
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
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3) ศาสนสถานทีอ่ ยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้ นทีโ่ ครงการ
จากการสํา รวจโดยรอบพื้ นที่ โ ครงการในระยะ 1,000 เมตร พบว่ า มี ศ าสนสถานอยู่ ใ นบริ เ วณ
ดังกล่ าว จํา นวน 3 แห่ ง ได้ แก่ คริ ส ตจั ก รของพระเยซูคริ สต์แ ห่ ง วิ สุทธิชนยุ คสุด ท้ า ย คริ ส ตจั กรวั ฒนา และ
วัดอุทยั ธาราม

3.1) คริสตจักรของพระเยซู คริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ตั้งอยู่ท่ี 72 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยู่
ห่ างจากพื้นที่โครงการประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ปั จจุ บันมีเจ้ าหน้ าที่
ประจํารวมประมาณ 5 คน สําหรับประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งคริสตจักรฯ ไม่พบว่ ามีประวัติและหลักฐาน
แน่ชัด

ประวัตคิ ริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ าย
โจเซฟ สมิธ เป็ นผู้ริเริ่มขบวนการวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ าย หรือเรียกว่า ชาวมอรมอน เกิดขึ้นในคริสต์
ทศวรรษ 1820 ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ชาวมอรมอน เป็ นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ าย
ชาวมอรมอนที่เ หลื อ อาจไม่ สัง กัด คริ ส ตจั ก รใดหรื อ ไม่ เ คร่ ง ศาสนา ชาวมอรมอนมี บ ทบาทมากในรั ฐ ยู ท าห์
สหรัฐอเมริกา แต่ ศาสนิกชนส่วนมากอาศัยอยู่ นอกสหรัฐ ชาวมอรมอรถือว่ าตนเองเป็นคริสตชน แต่คริสตชน
นิกายอื่นถือว่ามอรมอนเป็ นลัทธิเทียมเท็จ เพราะชาวมอรมอนมีความเชื่อบางประการต่างจากศาสนาคริสต์กระแส
หลั ก ชาวมอรมอนยอมรั บ คั ม ภี ร์ ไ บเบิ้ ลและคั ม ภี ร์ อ่ื น ๆ ด้ วยโดยเฉพาะคั ม ภี ร์ ม อรมอน และเชื่ อว่ า
โจเซฟ สมิธ เป็นผู้ฟ้ ื นฟูคริสตจักรของพระคริ สต์ และยังมีการสืบทอดตํา แหน่ งผู้เผยพระวจนะและอัครทูตใน
ฐานะผู้ นาํ คริ ส ตจั ก ร ในปี ค.ศ. 2015 มี ช าวมอรมอนอยู่ ท่ั ว โลกราว 15 ล้ านคน โดยในประเทศไทยมี
ชาวมอรมอนราว 20,730 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0323 ของประชากรทั้งหมด

3.2) คริสตจักรวัฒนา
ตั้งอยู่ท่ี 34 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 654 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ปัจจุบันมีเจ้ าหน้ าที่ประจํารวมประมาณ 10 คน
ประวัติคริสตจักรวัฒนา
ใน ค.ศ.1874 มิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮ้ าส์ (Mrs.Harriet M. House) ได้ เริ่มตั้งโรงเรียนกุลสตรีวัง
หลังขึ้นที่ บ้ านของท่าน ซึ่งเป็ นบ้ านพักมิชชันนารี ปัจจุบันเป็ นที่ต้งั หอพักนักเรียนพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ต่อ
มาในปี ค.ศ.1886 มิสเอ็ดน่า ซาร่ าห์ โคล (Miss Edna S. Cole) ได้ เข้ ารับงานของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังแทน
และโรงเรียนได้ เจริญก้ าวหน้ าขึ้นจนสถานที่ไม่พอที่จะรับนักเรียนได้ มิสโคล และอํามาตย์เอก พระอาจวิทยาคม
(Dr.George B. McFarland) จึงได้ ขยายโรงเรียนโดยการไปซื้อที่ดินที่ “ทุ่งบางกะปิ ” และได้ ย้ายมาอยู่ท่ีดินผืนนี้
และสร้ างตึกเรียนหลังแรกขึ้นในปี ค.ศ.1919 เมื่อครูและนักเรียน ได้ ย้ายมาอยู่ท่นี ่แี ล้ ว ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน
ทางไปนมัสการพระเจ้ าที่โรงเรียนเดิม ซึ่งไปมาไม่สะดวก
ดังนั้น “คริสตจักรวัฒนา” จึงได้ เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1922 ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อได้ ต้ัง
คริสตจักรแล้ ว มี การนมัสการพระเจ้ าครั้งแรก วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1922 ได้ เชิญ ศจ.กิมเฮง มังกรพันธุ์
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เป็ นศิษยาภิบาลคนแรกของ คริสตจักร ท่านได้ ทาํ งานจนถึงปี ค.ศ.1937 จึงได้ ลาออก ในช่วงระหว่างนั้นยังไม่มี
ศิษยาภิบาลมาประจํา จึงมีมิชชันนารี หลายท่านมาช่วยงาน เช่น ศาสนทูต พอล เอ.เอกิ้น, พระอาจวิทยาคม และ
เชิญ อ.เจริญ สกุลกัน และ อ.เปลื้อง สุทธิคาํ มาเทศนา
ต่อมามิสโคล มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะสร้ างโบสถ์สาํ หรับนมัสการพระเจ้ า ขณะนั้นมีเงิน
ไม่พอที่จะ ทํา ได้ จนกระทั่ง ดร.โทมัส เฮเวิร์ด เฮย์ส (Dr.Thomas Heyward Hays) ได้ แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ แก่
โรงเรียน มิสซิ สแมคฟาร์แลนด์ ภรรยาพระอาจวิทยาคม ได้ อทุ ศิ เงินจํานวนหนึ่งเพื่อให้ สร้ างอนุสรณ์แด่พระอาจฯ
และได้ รวบรวมเงินทั้ง ส่วนที่เหลือจากการปลูกสร้ างอาคารโรงเรียน สมทบกับเงินถวายสุทธิทาน ฯลฯ สร้ างโบสถ์
ใช้ ในการนมัสการ ดร.ฮอเรส ไรเบิร์น และ ดร.เคนเน็ต อี.แวลส์ ซึ่งเป็ นประธานบอร์ดโรงเรียนในขณะนั้น ร่วมกับ
คณะธรรมกิจของคริสตจักร และ กรรมการบริหารโรงเรี ยน ซึ่งได้ ขอ Dr.Amos Chang เป็นสถาปนิกออกแบบ
อาคารโบสถ์ ได้ ทาํ พิธีวางศิลา เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1958 และ ดร.เทเลอร์ เอ็ม.พอตเตอร์ (Dr.Taylor
M. Potter) ซึง่ เป็ นประธานคณะธรรมกิจในขณะนัน้ เป็ น ผูค้ วบคุมการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1958
อาคารโบสถ์หลังนี้พร้ อมด้ วยอุปกรณ์ เครื่องใช้ ต่างๆ ที่ได้ รับการถวายจากผู้ท่ีมีจิตศรัทธาหลาย
ฝ่ าย สินค้ าก่อ สร้ างประมาณเจ็ดแสนบาท พิธีมอบถวายโบสถ์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1958
โดยมีคุณครูตาด ประทีปเสน เป็ นประธานในพิธี
ต่อมาในปี ค.ศ.1990 ได้ บูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ แต่ให้ คงรูปแบบเดิมไว้ ให้ มากที่สุด นอกจาก
การ บูรณะซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของพระวิหารที่ชาํ รุดทรุดโทรมให้ กลับสู่สภาพปกติแล้ ว สิ่งที่น่าบันทึกไว้ อย่างหนึ่ง
คือเป็ นวิธี การใหม่ท่ยี ังไม่เคยมีใครนํามาใช้ ตลอดเวลานับศตวรรษ ก็คือ การเอาโอ่งจํานวนประมาณ 1,800 ใบ
มาเรียงรายเป็ นฐาน โดยวิธที ุบพื้นคอนกรีตออกและขุดใต้ พ้ ืนคอนกรีตลงอีกกว่า 1 เมตร นําโอ่งมาควํ่าหน้ า เรียง
ลงแทนจนเต็มพื้นที่ โดยวิธี นี้จะช่วยแก้ ปัญหาพื้นทรุดได้ เป็ นอย่างดี และได้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อบรรเทา
เสียงรบกวนต่างๆ ซึ่งงบประมาณใน การบูรณะซ่ อมแซม และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
8,500,000.00 บาท ( แปดล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) การบูรณะซ่อมแซมพระวิหารได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
ค.ศ.1990 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1991 รวมเวลา 10 เดือน และได้ จัดนมัสการพระเจ้ า มอบถวายพระวิหาร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 1991

3.3) วัดอุทยั ธาราม
ตั้งอยู่ท่ี 2 ริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่ท่ี 5 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 860 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ปัจจุ บันมีพระภิกษุและ
สามเณรจําพรรษาอยู่รวมประมาณ 65 รูป
ประวัติวัดอุทยั ธาราม
วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) นี้ไม่ทราบหลักฐานในการสร้ างวัดที่แน่ชัด เป็ นแต่ท่านผู้ใหญ่ได้ เล่าสืบ
ต่อกันมาว่าซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็ นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง อาจจะสร้ างขึ้นมาแต่ครั้งโบราณ และได้ มีผ้ ูบูรณะต่อตามที่ได้
เล่ ากันสืบมาว่า ในสมัยกรุงศรีอยุ ธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2310 และต่ อมาเนื่องจากกรุงศรีอยุ ธยาแตก
แม่ทพั นายกองทั้งหลายได้ อพยพหนีภัยสงครามลงมาด้ วย และเมื่อผ่านลงมาพบเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ
คลองบางกะปิ ซึ่งเป็ นสถานที่สงบเงียบ จึงได้ นาํ สมบัติมาฝังไว้ ณ ที่มีด้วยแล้ วหนีต่อไป เมื่อบ้ านเมืองสงบดีแล้ ว
จึงได้ กลับมาบูรณะ และสร้ างวัดแห่งนี้ข้ นึ มาอีก โดยได้ จัดสร้ างพระเจดีย์ให้ ใหญ่ข้ นึ และได้ นาํ เอาสมบัติมีค่า และ
วัตถุมงคลพร้ อมทั้งพระบรมธาตุส่วนหนึ่งบรรจุ ไว้ ในเจดีย์ แห่ งนี้ และวัดนี้คงเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น เพราะว่า
ท่านผู้ใหญ่เคยบอกว่าวัดนี้เคยมีพระสงฆ์มาชุมนุมอยู่มากมาย พร้ อมทั้งยังมีปริวาสกรรมอยู่ในกลางทุ่งนานอกวัด
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และมีทางเดินเท้ าติดต่อการคมนาคมปูด้วยอิฐทําไว้ อย่างดีตลอดต่อไปถึงริมฝั่งคลองสามเสน ซึ่งในปัจจุ บันนี้เส้ น
ทางเหล่านี้แทบจะไม่มีเหลือให้ เห็นอีกเลย ทั้งนี้เพราะความเจริญของเมืองหลวงได้ ขยายตัวออกมามากขึ้น
วั นที่ 5 มิถุ นายน พ.ศ. 2487 เวลาประมาณ 11.15 น. ซึ่ งตรงกับ วัน วิ ส าขบู ชา วั ด นี้ ไ ด้ ถู ก
กระทบจากภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งตรงลูกระเบิดทําให้ องค์พระเจดีย์โค่นลง เพราะแรงสะเทือน และความเก่า
แก่ขององค์พระเจดีย์ แม้ ฝ่งั ที่ต้งั ของวัดก็ถูกระเบิดกุฏพิ ระสงฆ์พังเสียหายลงอีกสองหลัง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ต่อมาได้ มีการขุดค้ นฐานซากพระเจดีย์ใหญ่ ได้ พบวัตถุโบราณ
ต่างๆ เช่นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดง พระยอดธง พระโคนสมอ พระพุทธรูปบูชา และพระบรมธาตุ ซึ่งสมบัติ
ต่างๆ นี้บางส่วนได้ จัดจําหน่ายหารทุนสร้ างเสนานะ บางส่วนก็ได้ ข้ นึ บัญชีไว้ และนําเก็บรักษา จากที่ได้ พบกับวัตถุ
ต่างๆ นี้ จึงน่าจะสันนิฐานไว้ ว่าวัดนี้คงจะเป็ นวัดพระยาอุทยั ได้ บูรณะหรือสร้ างขึ้นจริงจึงได้ นาํ เอานามว่า “อุทยั ” นี้
มาเป็ นนามของวัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ส่วนหลักฐานอื่นที่จะนํามายืนยัน ประวัติของวัดนี้ไม่มีบ่งชี้
ให้ แน่ชัด ทั้งหมดเป็ นแต่เพียงข้ อสันนิษฐานและคําบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่เท่านั้น
ภายหลังได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นเหมือนใหม่ท้งั หมด ในสมัยเมื่อท่านพระครูปราโมทย์ธรรมคุณ
เป็ นเจ้ า อาวาสโดยได้ จัดสร้ า งกุ ฏิส งฆ์ โบสถ์ วิห าร ไว้ ใ ห้ เ ป็ นสัดส่ วนตามแบบของเดิ ม ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง เขตไว้ เ ป็ น
เรียบร้ อยดี โดยทิศเหนือสุดเป็ นเขตอสุภะ ต่อลงมาเป็ นเขตพุทธาวาส ธรรมาวาส และเขตสังฆาวาส อยู่ทศิ ใต้ สดุ
พื้นที่ต้ังวัดเป็ นที่ราบลุ่มนํา้ ท่วมถึงในฤดูฝน ตั้งอยู่ ริมคลองบางกะปิ มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ภายในวัดประกอบด้ วยเสนานะสิ่งปลูกสร้ างดังนี้ พระอุโบสถขนาดกว้ าง 15.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร วิหารซึ่ง
ตั้งอยู่ติดกับพระอุโบสถอีกหนึ่งหลัง กุฎิสงฆ์จาํ นวน ๒๗ หลัง มีท้งั อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็ นครึ่งตึกครึ่ง
ไม้ และ อาคารไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานหล่ อด้ วยทองเหลืองหน้ าตัก
กว้ าง 1.5 เมตร สมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเนื้อสัมฤทธิ์หนึ่งองค์ หน้ าตักกว้ าง 1 ศอก เป็ นสมบัติ
ของเก่าซึ่งหาประวัติการสร้ างไม่ได้ ว่าได้ จัดทําขึ้นหรือสร้ างในสมัยใด
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3.4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
เขตวัฒนา และบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียงโดยรอบ มีสถานีตาํ รวจนครบาล เพื่อทําหน้ าที่ดูแลความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้ อยภายในชุมชน จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่
- สถานีตาํ รวจนครบาลพระโขนง อยู่ท่แี ขวงพระโขนงเหนือ
- สถานีตาํ รวจนครบาลทองหล่อ
อยู่ท่แี ขวงคลองตันเหนือ
- สถานีตาํ รวจนครบาลลุมพินี
อยู่ตรงข้ ามสวนลุมพินี ถนนวิทยุ
- สถานีตาํ รวจนครบาลคลองตัน
อยู่ท่ซี อยรื่นรม ถนนพัฒนาการ
โดยพื้นที่โครงการอยู่ ในพื้ นที่ความรั บผิดชอบของสถานีตาํ รวจนครบาลทองหล่ อ ตั้งอยู่ ท่ีเลขที่ 800
ซอยทองหล่อ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ตดิ ต่อ. 02-3902240-3 โทรสาร. 02-390-2254 ซึ่งสถานีฯ ตั้งอยู่ห่างจากโครงการ ประมาณ 2.25 กิโลเมตร
สําหรับพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่เขตตรวจของสถานีตาํ รวจนครบาลทองหล่อ มีดังนี้
1) เขตตรวจที่ 1 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 55 ถึง สุขมุ วิท 63
2) เขตตรวจที่ 2 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 49 ถึง สุขมุ วิท 55
3) เขตตรวจที่ 3 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 39 ถึง สุขมุ วิท 49
4) เขตตรวจที่ 4 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 31 ถึง สุขมุ วิท 39
5) เขตตรวจที่ 5 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 21 ถึง สุขมุ วิท 31
6) เขตตรวจที่ 6 ระหว่าง ถนนรัชดาภิเษก ถึง สุขุมวิท 22
7) เขตตรวจที่ 7 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 22 ถึง สุขมุ วิท 26
8) เขตตรวจที่ 8 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 26 ถึง สุขมุ วิท 36
9) เขตตรวจที่ 9 ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 36 ถึง สุขมุ วิท 42
10) เขตตรวจที่ 10 ระหว่ าง สี่แยกกล้ วยนํา้ ไท ถึงสะพานข้ ามเขตคลองเตยไปตามถนนพระราม 4
ขนานถนนรถไฟเก่าไปบรรจบ กันที่คลองเตย
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ในด้ านความปลอดภัย
สาธารณะ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ปั ญ หาอาชญากรรม ร้ อยละ 60.7 มี ปั ญ หาอาชญากรรมแต่ น านๆ ครั้ ง
ร้ อยละ 35.7 และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6 สําหรับประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการในระยะรัศมี 101-1,000 เมตร
จากโครงการ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มปี ัญหาอาชญากรรม ร้ อยละ 74.1 และมีปัญหาอาชญากรรมแต่นานๆ ครั้ง ร้ อยละ
25.9
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3.4.7 การป้องกันอัคคีภยั
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 จัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนซอยสุขุมวิท 31
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นโครงการอาคารชุดพักอาศัย ที่คาํ นึงถึงความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ผ้ ูพักอาศัย จึงออกแบบและจัดเตรียมระบบป้ องกันอัคคีภัยภายในโครงการ
อย่างเพียงพอตามกฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุเ พลิ ง ไหม้ โ ครงการสามารถขอความช่ ว ยเหลื อไปยั งสถานี ดั บเพลิ ง โดยผ่ า น
กองบังคับการตํารวจดับเพลิง ซึ่งจะทําหน้ าที่บัญชาการดับเพลิงและประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงต่างๆ ที่อยู่
ใกล้ เ คี ยง เมื่อพิ จารณาจากที่ต้ั งของโครงการพบว่ า ในกรณีเกิดเหตุเ พลิ ง ไหม้ สถานีดับเพลิ ง ที่อ ยู่ ใกล้ พ้ ื นที่
โครงการมากที่สุด คือ สถานีดับเพลิงคลองเตย (ภาพที่ 3.4-1) ตั้งอยู่เลขที่ ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-258-2094 ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 2.10 กิโลเมตร
ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาที โดยเส้ นทางการเดินทางของรถดับเพลิ งจะใช้ เ ส้ นทางของถนน
สุขมุ วิท เพื่อมุ่งหน้ าไปยังโครงการ โดยเลี้ยวซ้ ายเข้ าถนนสุขุมวิท 31 มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมบริเวณ
พื้นที่ด้านทิศใต้ ของคลองแสนแสบ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของถนนสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) พื้นที่ด้านทิศใต้ ของถนน
สุขุมวิท พื้นที่ด้านทิศตะวันตก และเหนือของคลองพระโขนง พื้นที่ด้านทิศเหนือของแม่นาํ้ เจ้ าพระยา และพื้นที่
ด้ านทิศตะวันออกของถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) และถนนเกษมราษฎร์ และถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีรายละเอียดของ
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
สถานีตาํ รวจดับเพลิงคลองเตย
- เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานทั้งหมด
จํานวน
30 นาย
จํานวนรถดับเพลิง และรถบริการอื่นๆ
- รถบรรทุกนํา้ พร้ อมหัวฉีดนํา้ ดับเพลิง ขนาดความจุนาํ้ 5,000 ลิตร พร้ อมสายฉีด 4 คัน
- รถบรรทุกนํา้ พร้ อมหัวฉีดนํา้ ดับเพลิง ขนาดความจุนาํ้ 10,000 ลิตร
พร้ อมสายฉีด
จํานวน
3
คัน
- รถติดหัวฉีดนํา้
จํานวน
1
คัน
คัน
- รถบันได มีหัวฉีดนํา้ ในตัว ขนาดความสูง 10 เมตร สํารองนํา้ ในตัว 5,000 ลิตร 3
- รถกระเช้ า ความสูง 30 เมตร
จํานวน
1
คัน
- รถบรรทุกอุปกรณ์พิเศษ
จํานวน
1
คัน
- รถไฟฟ้ าและไฟฟ้ าส่องสว่าง
จํานวน
1
คัน
- เครื่องสูบนํา้ แบบหาบหาม
จํานวน
4
เครื่อง
นอกจากนั้ น ยั ง มี ส ถานี ดั บ เพลิ ง ที่อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งอื่ น ๆ อีก ได้ แ ก่ สถานี ดั บ เพลิ ง พระโขนง และสถานี
ดับเพลิงบางกะปิ โดยในการเข้ าช่วยระงับเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการ จะ
ปฏิ บั ติ ง านกัน แบบสนธิข องแต่ ล ะหน่ ว ยเข้ า ด้ ว ยกั น และมี ค วามรวดเร็ว ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานบรรเทา
สาธารณภัยทั้งของรัฐและกลุ่มองค์กรเอกชนที่บาํ เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีระบบติดต่อผ่านศูนย์รับแจ้ งเหตุท่ี
สามารถแจ้ งข่าวสารได้ ท่วั ถึง พร้ อมกันและทันท่วงที ดังนั้น หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
ไม่ว่าจะเป็ นสถานีดับเพลิงคลองเตยหรืออื่นๆ จะเข้ าระงับเหตุหรื อช่ วยเหลื อและบรรเทาสาธารณภัยต่ างๆที่
เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.4.8 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1) ลักษณะของอาคารข้างเคียง
สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการมีลักษณะของกลุ่มอาคาร ซึ่งสามารถแบ่งได้ ตามลักษณะของอาคาร และ
ประเภทของกิจกรรมการใช้ อาคารการใช้ ประโยชน์ท่เี กิดขึ้นบริเวณรอบโครงการได้ ดังนี้
(1) กลุ่มอาคารชุดพักอาศัยรวม และโรงแรม พบว่ามีท้งั อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
และอาคารสูง ซึ่งแทรกตัวตามแนวถนนสุขุมวิท 31 โดยมีท้งั อาคารที่มีอยู่เดิม และอาคารที่มี
การก่อสร้ า งเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
อาคารชุด ROYCE PRIVATE RESIDENCES อพาร์ทเม้ นท์ RAYA Sukhumvit เป็ นต้ น
(2) กลุ่มอาคารสํานักงาน พบว่าตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท และถนนอโศกมนตรี เป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่
อาคารอินเตอร์เชนจ์ อาคารจัสมินซิต้ ี และอาคารแกรมมี่ เป็ นต้ น
(3) กลุ่มอาคารพาณิชย์ บ้ านพั กอาศัยประเภทบ้ านเดี่ยว ทาวเฮาส์ พบว่ ามีกลุ่ มบ้ านพั กอาศัยที่
ปลูกสร้ างขึ้นเองของประชาชน ซึ่งอาจเป็ นกลุ่มผู้พักอาศัยดั้งเดิมกระจายแทรกตัวในแนวถนน
ซอยย่อยของถนนสุขุมวิท 31

2) ลักษณะทางทัศนียภาพ
การวางตั ว ของอาคารโครงการ จะวางตั ว ตามขนาดของแปลงที่ดิ น โครงการ ซึ่ ง มี ค วามสูง 8 ชั้ น
โดยทัศนียภาพบริเวณใกล้ เคียงในแต่ละด้ านของโครงการมีลักษณะดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ อาคารชุ ดพักอาศัย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอยสุขุมวิท
31 และอาคารอยู่อาศัยรวมให้ เช่ า RAYA Sukhumvit สูง 8 ชั้น จํานวน
1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
ทิศใต้
ติดกับ ทางเข้ า-ออกที่ดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชั้น
จํานวน 2 หลัง)
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนซอยสุขุมวิ ท 31 กว้ า ง 8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ อ งจราจร/
ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพื้นที่ว่างรอ
การใช้ ประโยชน์
ทิศตะวันตก ติดกับ อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง
16 ชั้น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
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3) กลุ่มโบราณสถาน และพื้ นทีพ่ กั ผ่อนสําคัญ
จากการตรวจสอบรายชื่อแหล่งโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร จากข้ อมูลเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(http://www.archaeological-data.go.th) ของสํา นักงานโบราณคดีกรมศิลปากร “ทะเบียนโบราณสถานทั่วราช
อาณาจักร” ระบุว่าในกรุงเทพมหานครมีแหล่งโบราณสถานจํานวน 197 แห่ง โดยในเขตวัฒนา และบริเวณรัศมี 1
กิโลเมตร รอบพื้นทีโ่ ครงการ ไม่มแี หล่งโบราณสถานแต่อย่างใด

สถานทีส่ าํ คัญ
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 ใน
ปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อศึกษาและส่งเสริมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทเ่ี กี่ยวกับ
ประเทศไทยและประเทศใกล้ เคียง ระยะเวลาที่ผ่านมา สยามสมาคมได้ รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทุกพระองค์ทรงรับสยามสมาคมไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา
นอกจากนี้ ยั ง มี บุ ค คลที่มี เ กีย รติ ย ศ คุ ณ ความดี ใ นหลายๆทางเช่ น มนุ ษ ยศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ ดาํ รงตําแหน่งของสมาคมอีกจํานวนหนึ่ง สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็ น
องค์กรสาธารณกุศลที่ได้ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมด้ านการศึกษา ด้ านการเผยแพร่ ด้ านการวิจัย
และการอนุรกั ษ์ โดยทีส่ ยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ มกี ารจัดตั้งห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ค้ นคว้ า รวมทั้งผลงานด้ านต่างตามวัตถุประสงค์ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งศึกษา
หาความรู้ของประชาชนทัว่ ไป โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนเพียงแค่ใช้ เป็ นแหล่งความรู้เท่านั้นเอง นัน่ คือ จุดประสงค์หลัก
ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
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3.4.9 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ดาํ เนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนบริ เ วณโดยรอบพื้ นที่ โ ครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 โดยดํา เนินการตามแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชน และการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ของสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนด้ วยวิธี
การสัมภาษณ์รายบุคคล ร่ วมกับการใช้ แบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้ รับ
ทราบข้ อมูลของโครงการก่อนที่จะมีการแสดงความคิดเห็น และข้ อห่ วงกังวลที่มีต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึง
ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่ างมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทั้งในช่วงก่อสร้ าง และ
เปิ ดดํา เนินโครงการ ข้ อมู ล ที่ได้ จากการสัมภาษณ์จะนํา ไปปรั บปรุงมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ง
แวดล้ อมของโครงการ เพื่อให้ การพัฒนาโครงการมีผลกระทบทางด้ านลบต่อชุมชนน้ อยที่สุด โดยมีรายละเอียด
การศึกษาการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้

1) ขอบเขตการศึกษา (Scoping Area)
การกําหนดขอบเขตพื้นที่ของการเก็บตัวอย่าง (Scoping Area) จะเป็ นครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 1,000
เมตร จากพื้นที่โครงการ เนื่องจากเป็ นระยะที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งสามารถจําแนก
ขอบเขตของประชาชนที่อาจจะได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้ างต่างๆ ที่เป็ นผลกระทบหลัก และต้ องเกิด
ขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้ าง ดังนี้
(1) ผลกระทบเรื่ องความปลอดภัยจากการตกหล่ นของวัสดุ ก่อสร้ าง : กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงได้ แก่กลุ่มอาคารบ้ านเรือนที่อยู่ติดกับโครงการและห่างออกไปประมาณ 50 เมตร ใน
กรณีท่ไี ม่มกี ารลดผลกระทบจากการหมุนหรือทํางานของทาวเวอร์เครน
(2) ผลกระทบเรื่ องอัคคี ภั ย : กลุ่ มตัวอย่ า งที่อ าจได้ รั บ ผลกระทบเกี่ยวกับ การเกิด อัค คี ภั ย ใน
ระหว่างการก่อสร้ างจะเป็นกลุ่มประชาชนที่มีอาณาเขตที่ดินติดกับโครงการและห่ างออกไป
ประมาณ 100 เมตร
(3) ผลกระทบเรื่องการกีดขวางการจราจรจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง : ในการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
และดิน จะสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ูท่ีจะใช้ ถนนร่ วมกับบริเวณทางเข้ า ทางออกของเขต
พื้นที่ก่อสร้ าง เนื่องจากรถบรรทุกต้ องมีการชะลอตัว กลับลํา ตลอดจนการ Load ปูน หรือเท
ดินในพื้นที่ก่อสร้ างต้ องมีการชะลอและถอยเข้ า-ออก เพื่อความแม่นยําในการนําสิ่งของลงให้
ถู กหรื อตรงกับตํา แหน่ งที่ได้ กาํ หนดไว้ ดังนั้นประชาชนที่จ ะได้ รับ ผลกระทบคือ กลุ่ มผู้ ท่ีมี
อาณาเขตที่ดินติดกับโครงการด้ านทางเข้ าออกและรัศมีห่างออกไปประมาณ 100 เมตร
(4) ผลกระทบเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ การเป็ นส่วนตัวจากกลุ่มคนงาน : ในการก่อสร้ างต้ องมีการ
จ้ างแรงงานเป็ นจํา นวนมาก จิตใต้ สาํ นึกของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันอาจมีคนงานบางคนหรือ
บางกลุ่มมีพฤติกรรมชอบสอดส่องสํารวจความเป็ นอยู่ของผู้อาศัยในละแวกข้ างเคียง หรือบ้ าน
ที่มแี นวเขตติดกับพื้นที่ก่อสร้ าง
(5) ผลกระทบเรื่ องฝุ่ นละออง : ในการก่อสร้ างส่วนใหญ่ ฝุ่นละอองที่พบจะเป็ นฝุ่ นละอองที่มี
อนุ ภาคขนาดใหญ่ เกิดจากเศษดิน เศษปูน ฝุ่ นเหล่ านี้จะสร้ างปั ญหาแก่ผ้ ูอยู่อาศัยโดยรอบ
เป็ นอย่างมาก ตลอดจนรวมถึงกลุ่มผู้อาศัยห่างจากโครงการออกไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งจะ
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สังเกตเห็นฝุ่ นเหล่านี้ได้ จากการจับตัวตามต้ นไม้ ใบไม้ และประตูหน้ าต่างบ้ าน เนื่องจากฝุ่ น
เหล่านี้เมื่อลอยตัวขึ้นไปในและจะจับตัวกับสิ่งกีดขวางได้ ง่ายและตกลงในบริเวณที่ไม่ไกลนัก
(6) ผลกระทบเรื่ อ งเสี ย งและแรงสั่ น สะเทื อ น : เป็ นผลกระทบที่ ผ้ ู อ ยู่ ใ กล้เคี ย งไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะผู้ท่มี ีอาณาเขตที่ดินติดกับโครงการซึ่งสามารถคํานวณให้ เห็นได้ ชัดเจน
ว่าในระยะขอบเขตภายในรัศมี 100 เมตร เป็นระยะที่ได้ รับผลกระทบเรื่องเสียงมีค่าระดับ
ความดั ง ของเสีย งเกิน กว่ า 70 dB(A) และผลกระทบจะเบาบางลงเรื่ อ ยๆ เมื่อระยะทาง
ห่างออกไป
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้ างที่กล่ าวไว้ ข้างต้ นจะเห็นว่ าขอบเขตของการได้ รับ
ผลกระทบที่มากที่สุดคือ เรื่องเสียง ที่ระยะห่ างจากโครงการประมาณ 100 เมตร โดยจะครอบคลุมผลกระทบ
เรื่ อ งอื่น ๆ ที่ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ด้ ว ย ดั ง นั้ น ในการกํา หนดขอบเขตการศึ ก ษาผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ
จึงกําหนดและแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามความเข้ มข้ นของผลกระทบที่จะได้ รับ (ภาพที่ 3.4-2) ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่ างที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ จํา นวน 3 แห่ ง เป็นกลุ่มที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการดํา เนินโครงการ (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม))
- กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่อ ยู่ ห่ า งจากพื้ นที่โ ครงการในระยะ 100 เมตร (ไม่ ร วมพื้ นที่ติ ด
โครงการ) จํานวน 33 ครัวเรือน เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าอาจจะได้ รับผลกระทบรองจากกลุ่ม
พื้นที่ติดโครงการ โดยจะได้ รับผลกระทบอยู่ ในระดับปานกลาง-สูง เช่ น เสียงรบกวนและ
ฝุ่ นละออง
- กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ อ ยู่ ห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ 101-1,000 เมตร จํา นวน 2,580
ครัวเรือน เป็ นกลุ่มที่คาดว่าอาจได้ ระดับผลกระทบอยู่บ้างแต่คาดว่าเป็ นผลกระทบที่มีค่าการ
ตรวจวัดบางดัชนี เช่น เสียง แรงสั่นสะเทือน อยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
หรืออยู่ ในระดับที่ไม่ รุนแรง เช่ น การตกหล่ นของวัดดุก่อสร้ าง เป็นต้ น แต่ท้ังนี้ยังคงได้ รับ
ผลกระทบด้ านอื่นๆ ในทางอ้ อมด้ วย เช่น จราจรติดขัดจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างจากโครงการ
ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ างในบางช่วงเวลาที่มลี มพัดพา เป็ นต้ น
- กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 23 แห่ ง เป็ นกลุ่มพื้นที่หรือบุคคลที่มี
ความอ่อนไหวต่ อผลกระทบ เช่ น สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน และสถานทู ต
เป็ นต้ น ซึ่งอยู่ ในรั ศมี 1,000 เมตร จากโครงการ ซึ่งบริ ษัทที่ปรึ กษาใช้ วิธีหาตํา แหน่ งจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ และการสํารวจภาคสนาม
ดังนั้น ขอบเขตการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนโครงการอาคาร ในรัศมี 1,000 เมตร จาก
พื้นที่โครงการชุด FYNN Sukhumvit 31 มีจํานวนทั้งสิ้ น 2,639 ครัวเรือน

3-80

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

กลุ1มที่ 3
(2,580 ครัวเรือน)

กลุ1มที่ 4
(23 แห1ง)

โรงเรียนวัดอุทยั

วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )

คริสตจักรของพระเยซูคริสต
แห1งสิทธิชนยุคสุดท2าย

โรงพยาบาล
จักษุ รัตนิน

รร.อนุบาลจุฑาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

รร.นานาชาติโมเดิร์น

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี
อินเตอรเนชั่นแนล
โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ$ายมัธยม)
คริสตจักรวัฒนา

สถานทูตศรีลังกา
สถานทูตอิสราเอล

สถานทูตอินเดีย

โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ$ายประถม)

กลุ1มที่ 1
(3 แห1ง)

พื้นที่โครงการ
กลุ1มที่ 2
(33 7ครัวเรือน)

โรงเรียนนานาชาติ
แองโกล สิงคโปร์

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
เดอะเฟ/รสตสเตปส

โรงเรียนสวัสดีวิทยา

โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

สถานทูตอารเจนตินา
สถานทูตเปรู

โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวด

N
มาตราส1วน
0

100

เมตร
200

กลุ1มที่ 1

กลุ1มตัวอย1างที่อยู1ติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 3 ครัวเรือน เปEนกลุ1มที่คาดว1าจะได2รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินโครงการ

กลุ1มที่ 2

กลุ1มตัวอย1างที่อยู1ห1างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร (ไม1รวมพื้นที่ติดโครงการ) จํานวน 33 ครัวเรือน

กลุ1มที่ 3

กลุ1มตัวอย1างที่อยู1ห1างจากพื้นที่โครงการ 100-1,000 เมตร จํานวน 2,580 ครัวเรือน

กลุ1มที่ 4

พื้นที่อ1อนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 23 แห1ง

400

ขอบเขตการศึกษา ในรัศมี 1,000 เมตร(กลุ1มที่ 1-4) จากพื้นที่โครงการ มีจํานวนทั้งสิ้น 2,639 ครัวเรือน
ภาพที่

3.4-2

มจากการพัฒนาโครงการ
ขอบเขตการศึกษาผลกระทบด2านสิ่งแวดล2อ3-81
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บทที่ 3

2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่ม ตัวอย่ า งเป็ นกระบวนการเลื อ ก “ตัวอย่ า ง” จาก “ประชากร”เพื่ อให้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
ตัวแทนของประชากรในการให้ ข้อมูล และสามารถใช้ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงสู่ประชากรได้ อย่าง
สมเหตุสมผล โดยประเภทของการสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1) การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) เป็ นการสุ่ ม
กลุ่มตัวอย่ างที่สมาชิกทุกๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่จะเป็นตัวแทน
ที่ดีท่เี ป็ น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยข้ อมูลที่รวบรวมแล้ วนํามาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ใช้ สถิติเชิงอ้ างอิงแล้ วผลการวิจัยสามารถอ้ างอิงไปสู่ประชากรของการวิจัยได้ มีวิธีการสุ่ม
ดังนี้ (Nachmias and, Nachmias ,1993 : 177-185)
(1) วิ ธีการเลื อกโดยการสุ่ม (random technique) โดยใช้ หลั ก การพยายามให้ โอกาส
หน่วยวิเคราะห์ถูกเลือกเท่ากัน เช่น การจับฉลาก สามารถดําเนินการได้ ท้งั แบบใส่คืน
(with replacement) และแบบไม่ ใส่ คืน (without replacement) หรื ออาจใช้ ตารางสุ่ม
ตั ว อย่าง (random sampling) ซึ่ งแบ่ ง เป็ นแบบเป็ นระบบ (systematic random
sampling) และไม่เป็ นระบบ (non-systematic random sampling)
(2) วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่ า งแบบเป็ นสัด ส่ ว น(proportional technique) เป็ นการเลื อ ก
ตัวอย่างโดยที่ผ้ วู ิจัยทราบสัดส่วนของลักษณะบางประการของหน่วยวิเคราะห์
(3) วิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยแยก
ประชากรออกเป็ นกลุ่มประชากรย่อยๆ หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน โดยหน่วยประชากร
ในแต่ ล ะชั้ น ภูมิจ ะมี ลั ก ษณะเหมื อ นกัน (homogenious) แล้ ว สุ่ม อย่ า งง่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร
(4) วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ตั ว อ ย่า ง แ บ บ ก ลุ่ ม(Cluster Random Sampling) เ ป็ น ก า ร สุ่ ม
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่กระจัดกระจายก่อให้ เกิดความยุ่งยากในการจัดทํา กรอบ
ของประชากร หรื อเป็ นประชากรที่มีการรวมกลุ่มอยู่ แล้ วตามธรรมชาติ(ตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ /ชั้นเรียน)(Gall,Brog and Gall,1996 : 227) โดยมีลักษณะในภาพรวม
ของแต่ละกลุ่มที่คล้ ายคลึงกัน แต่ภายในกลุ่มจะมีความแตกต่างหรือความหลากหลาย
อย่างครบถ้ วน
(5) วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่ า งแบบหลายขั้น ตอน(Multi-stage Sampling) เป็ นการสุ่ ม
ตัวอย่ างที่มีหลายขั้นตอน มีลั กษณะคล้ ายๆ กับการสุ่มตั วอย่ า งแบบกลุ่ มที่มีหลาย
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้ นกลุ่มใหญ่ท่สี ุดจนกระทั่งสิ้นสุดที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามความ
เหมาะสม
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2.2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) เป็ นการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่ างที่ไม่ใช้ หลักการของความน่าจะเป็ นที่อาจจะเกิดเนื่องจากเป็นการวิจัยที่ศึกษา
จากกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงหรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้ องกับประเด็นหรือเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
หรือเนื่องจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป จึงจําเป็นต้ องมีการสุ่มด้ วยวิธีการนี้ ในบางครั้ง
เรียกการสุ่ม ประเภทนี้ว่า “การคัดเลือก (Selection)” จําแนกได้ ดังนี้
(1) วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยพิ จ ารณาจากการตั ด สิน ใจของผู้ วิ จั ย เอง ลั ก ษณะของกลุ่ ม ที่เ ลื อ กเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2) วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่ า งแบบกํา หนดโควต้า (Quota Selection) เป็ นการคั ด เลื อ ก
กลุ่มตัวอย่างโดยการกําหนดสัดส่วนของจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามคุณลักษณะ
ที่กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ าอย่ างชัดเจน แล้ วเลือกตัวอย่ างที่มีลักษณะดังกล่ าวให้ ครบตาม
จํานวนที่กาํ หนดให้ เท่านั้น
(3) วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental Selection) เป็ นการคั ด เลื อ ก
กลุ่มตัวอย่ างโดยบังเอิญพบหรือไม่เฉพาะเจาะจง แต่ กลุ่มตัวอย่ างมีลักษณะเบื้องต้ น
บางประการ ที่สอดคล้ องกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ หรือเลือกบุคคลที่อยู่
ใกล้ ชิ ด หาได้ ง่า ยที่สุด เป็ นตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ ป ระหยั ด เวลา แรงงาน และงบประมาณ
(Bailey.1987 : 93)
(4) วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Selection) เป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีคุณสมบัติท่ตี ้ องการแล้ วโดยใช้ การแนะนํา ของกลุ่มตัวอย่ างที่ระบุกลุ่มตัวอย่ างที่มี
ลักษณะที่ใกล้ เคียงกับตนเองสําหรับเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างครบถ้ วนและเพียงพอ
จึงจะยุติการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (population and Sample)
โดย ดร.ถาวร ทันใจ (ที่มา : ถาวร ทันใจ.(2555) ประชากร และกลุ่ มตัวอย่ าง. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้ าน
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ (Pubblic Administration Research Methodology) จาก http://www.fisheries.go.th/
adminis/oldweb/web_files/Prachasamphan/สถิตติ อนที่2.pdf)
โครงการได้ เก็บตัวอย่างจากวิธีการเลือกและสุ่มตัวอย่างประชากรตามแนวทางของ ดร.ถาวร ทันใจ
เรื่องการเก็บรวบรวมข้ อมูล (Data collection) ซึ่งโครงการได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) และแบบจับฉลากไม่ใส่คืน (without replacement) โดยมีรายละเอียดวิธกี ารเก็บตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
ดังนี้
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ตารางที่ 3.4-4 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามเทคนิควิธีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มที่ 1

แบบเจาะจง

สัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละบุคคล
ร่วมกับแบบสอบถาม

เจ้ าของบ้ าน หรือหัวหน้ าครอบครัว หรือผู้ท่ี
ได้ รับมอบหมาย/ตัวแทนของบ้ านพักอาศัย

กลุ่มที่ 2

แบบเจาะจง

สัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถาม

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

แบบจับ ฉลากไม่ ใส่ คืนโดยเก็บตัวอย่ า งตามสัด ส่ วนความ
หนาแน่ นของหลังคาเรือนแต่ ละส่ วน แบ่ งเป็ น 4 ส่วน ซึ่ง
การเก็บตัวอย่างจะกําหนดหมายเลขให้ กบั ครัวเรือนในแต่ละ
ส่วน จากนั้นจะจับฉลากหมายเลข เพื่อเป็ นตัวแทนในการ
แสดงความคิดเห็น เมื่อได้ จาํ นวนหมายเลขครบตามจํานวน สัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถาม
ตัวอย่างที่ต้องศึกษาตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane
จะออกภาคสนามตามครัวเรือนที่กาํ หนดไว้ ถ้ าหากบ้ านพัก
อาศัยที่คัดเลือกไว้ ไม่ มีผ้ ูอยู่ อาศัยจะทํา การสอบถามความ
คิดเห็นของบ้ านพักอาศัยข้ างเคียงแทน
แบบเจาะจง

สัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละบุคคล
ร่วมกับแบบสอบถาม

ผู้ มี อาํ นาจสู ง สุ ด ของแต่ ล ะสถานที่ ห รื อ
ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจของสถานที่
นั้นๆ

3) เทคนิคการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มสังคมที่อยู่โดยรอบโครงการ จะช่วยบ่งบอกถึงสภาพปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มสังคมนั้นๆได้ และยังช่วยกําหนดมาตรการที่สามารถลดปัญหาได้ จริงร่วมกัน โดยบริษัทที่ปรึกษา
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ได้ เลือกวิธกี ารมีส่วนร่วมของประชาชนด้ วยการทําแบบสอบถาม เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่ างที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบกับผู้ท่อี ยู่โดยรอบโครงการร่วมกับการจัดประชุ มปรึกษาหารือ โดยมีวิธีการ
ศึกษา ดังนี้
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทที่ปรึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม จะเลือกใช้ วิธกี ารที่กาํ หนดไว้
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้ อ 9 “กําหนดว่าการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจใช้ วิธอี ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้”
(1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธดี ังนี้
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิ ดให้ แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมารั บข้ อมู ล และแสดงความคิดเห็นต่ อหน่ วยงานของรั ฐ
ที่รับผิดชอบโครงการ
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําได้ โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
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(ค) การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรือมีส่วนได้ -เสีย
(3) วิธอี ่นื ที่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกาํ หนด
แนวทางการจัดให้ มีส่วนร่วมของประชาชนข้ างต้ น บริษัทที่ปรึกษาได้ เลือกใช้ เทคนิคการมีส่วนร่วม
ของการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ที่เน้ นการรับฟังความคิดเห็น 2 วิธี ได้ แก่
1) การสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งใช้ วิธพี ูดคุยโดยมีแนวคําถามไว้ ล่วงหน้ า
2) การสํารวจความคิดเห็ น เป็ นการรับฟั งความคิดเห็นทั่วไป และเจาะจง โดยใช้ แบบสอบถาม
ด้ วยการเขียนตอบ หรือ การถามด้ วยปากเปล่ า (ทั้งพบปะตัวต่อตัว และแบบโทรศัพท์) ซึ่ง
เป็ นเทคนิคที่สามารถวัดปริ มาณได้ และประเมิน ผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการด้ ว ย
ค่าทางสถิติ
บริษัทฯ เลือกวิธีการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนทั้ง 2 วิธี ที่กล่ าวมาข้ างต้ น เนื่องจากเป็น
เทคนิควิธที ่ศี ึกษาได้ รวดเร็ว ได้ ข้อมูล ความเป็ นจริง อย่างลึกซึ้ง เจาะจง และตรงกับความเป็ นจริงของสถานการณ์
หรือโครงการที่จะดํา เนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ก่อนศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน จะดํา เนินการประชาสัมพันธ์
โครงการก่อนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และจัดให้มีการศึกษาการมีส่วนร่วมทั้งหมด 2 ครั้ง ตามแนวทาง
ที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกํา หนดแบ่งเป็ น 2 ช่ วงเวลาต่ างกัน มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-5
ตารางที่ 3.4-5 ขั้นตอนการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลําดับที่

1

2

3

ขั้นตอน

การประชาสัมพันธ์โครงการ

การศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ครั้งที่ 1

การศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ครั้งที่ 2

ช่วงเวลาทีศ่ ึกษา

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ กบั ประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
เพื่ อให้ รับทราบถึงรายละเอียด และข้ อมูลเบื้องต้ นของโครงการ ซึ่งเอกสาร
แนะนํา โครงการประกอบด้ วย ความเป็ นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ
25-26 กรกฎาคม 2559
รายละเอียดของโครงการ ลําดับขั้นตอนการก่อสร้ างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดําเนินการ มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในช่วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ

10 สิงหาคม 5 กันยายน 2559

เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล และการสํา รวจความคิ ด เห็ น โดยใช้
แบบสอบถาม พร้ อมทั้ง ชี้ แจงรายละเอี ย ดของโครงการ ตลอดจนรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นด้ านข้ อห่ วงกังวลจากการก่ อสร้ างโครงการ และข้ อเสนอแนะ
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบโดยรอบโครงการในรั ศ มี
1 กิโลเมตร

เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล และการสํา รวจความคิ ด เห็ น โดยใช้
แบบสอบถาม โดยนํามาตรการลดผลกระทบจากข้ อห่วงกังวลของชุมชนในการ
17-19 กันยายน 2559 ศึกษาการมีส่วนร่ วมครั้งที่ 1 ไปเสนอต่อกลุ่มตัวอย่างโดยรอบโครงการในรัศมี
1 กิโลเมตร เพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบต่อการ
ดําเนินโครงการ
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4) รายละเอียดการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
บริษัทที่ปรึกษาได้ ดาํ เนินการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่เป็นกระบวนการตั้งแต่ การให้
ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 โดยมีข้นั ตอนการประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้

(1) การวางแผน และจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ จั ด ทํา เอกสารแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอาคารชุ ด FYNN
Sukhumvit 31 ซึ่งเอกสารแนะนํา โครงการ ประกอบด้ วย ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ
ขนาดโครงการ ขนาดพื้นที่ เจ้ าของโครงการ สถานที่ท่ีจะดํา เนินการ ระยะเวลาดํา เนินการ ลํา ดับ ขั้นตอนการ
ก่อสร้ าง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในช่วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ และช่องทางติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้ ประชาชนโดยรอบรับทราบถึงรายละเอียด และข้ อมูลเบื้องต้ นของโครงการ

(2) รูปแบบการประชาสัมพันธ์
เมื่ อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ จั ด ทํา เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ แ ล้ วเสร็ จ จะกํา หนดรู ป แบบการ
ประชาสัมพั นธ์ให้ กับกลุ่ มเป้ าหมายที่คาดว่ าจะได้ รับผลกระทบจากการดํา เนินโครงการ โดยแบ่ งรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 3 รูปแบบ ดังนี้
- แผ่ น พับ ประชาสัม พัน ธ์ บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ดาํ เนิ น การแจกเอกสารประชาสัม พั น ธ์
โครงการให้ กับทุกครั วเรือน ในระยะ 100 เมตร โดยรอบโครงการ และแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการจํา นวน 500 ชุ ด ให้ กับครัวเรือนในระยะ 101-1,000 เมตร
โดยรอบโครงการ
- เอกสารประชาสัม พันธ์บริ เวณโถงลิฟ ท์โ ดยสารของอาคารชุด พัก อาศัย บริ ษัท ที่
ปรึกษาฯ ขออนุญาตอาคารชุดพักอาศัยในการเข้ าไปติดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้ กบั อาคารชุดพักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการ
- หนังสือแจ้งรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ จัดทําหนังสือแจ้ งรายละเอียด
โครงการ พร้ อมทั้งแนบเอกสารแผ่นพั บประชาสัมพั นธ์ให้ กับสถานศึกษา สถานทู ต
ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ทุกแห่ งในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร และทําหนังสือแจ้ ง
รายละเอียดโครงการให้ กบั อาคารชุดพักอาศัย ที่อยู่โดยรอบโครงการ

(3) เอกสารประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เมื่อบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้ อมกําหนดกลุ่มเป้ าหมายแล้ วเสร็จได้
แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้ อมูลโครงการต่อชุมชน
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ให้ ประชาชนได้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการอีกทั้ง
เป็ นการสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างชุมชนและโครงการ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ดาํ เนินการแจก
เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยแจกตามกลุ่มเป้ าหมายที่ได้ กาํ หนดไว้ ข้างต้ น
ทั้งนี้ ภายหลังการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ดาํ เนิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โดยใช้ การสนทนา และใช้ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผู้พักอาศัยที่
ติดโครงการ, ระยะ 100 เมตรจากโครงการ, ระยะ 101-1,000 เมตรจากโครงการ และพื้นที่อ่อนไหวในระยะ
1,000 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้ ประชาชนผู้ท่มี ีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอข้ อมูล ข้ อห่ วง
กังวล และข้ อเสนอเกี่ยวกับผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม

(3) เอกสารประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ในระยะ 100 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบอาคารโรงแรมและอาคารพักอาศัย จํานวน
2 อาคาร ได้ แก่ อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 และอาคารชุด ROYCE private
resident บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ขอความอนุเคราะห์ติดป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ และมาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผล กระทบสิ่งแวดล้ อมที่อาคารทั้ง 2 แห่ง
- อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 อนุ ญาตให้ ติดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมบริเวณป้ ายติดประชาสัมพันธ์ของโครงการ
ด้ านหน้ าโถงลิฟท์โดยสาร จํานวน 2 ชุด พร้ อมทั้งได้ แจกเอกสารรายละเอียดโครงการมาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit
31 จํานวน 74 ชุด ให้ กบั ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดทุกห้ อง โดยนิติบุคคลจะเป็ นผู้ดาํ เนินการเอง
- อาคารชุด ROYCE private resident อนุญาตให้ ติดเอกสารประชาสัมพันธ์ และมาตรการ
ป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมได้ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ฝากเอกสารประชาสัมพันธ์ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด พร้ อมทั้งนี้ได้ แจกเอกสารรายละเอียดโครงการมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และแบบสอบถามความคิด เห็นเกี่ย วกับ การก่ อ สร้ า งโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31
จํา นวน 245 ชุ ด (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ให้ กับผู้พักอาศัยทุกห้ อง โดยเจ้ าหน้ าที่นิติบุคลจะเป็ นผู้
ดําเนินการแจกเอกสารเอง

การติดเอกสารประชาสัมพันธ์และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
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4.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน (ครั้งที่ 1)
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
โครงการพิ จ ารณาถึง ผลกระทบจากกิจกรรมก่ อสร้ างในแต่ ล ะขั้น ตอนโดยจะครอบคลุ ม
ผลกระทบด้ า นต่ า งๆ ดั ง นั้ น ในการกํา หนดขอบเขตของตั ว อย่ า งที่ ทาํ การศึ ก ษาจะกํา หนด 4 กลุ่ ม ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้
- เพื่อสํารวจความคิดเห็นเบื้องต้ น และทัศนคติต่อการพัฒนาโครงการ
- เพื่อชี้แจงรายละเอียด และลักษณะของโครงการที่จะก่อสร้ าง
- เพื่อสํารวจข้ อห่ วงกังวลที่ชุมชนสนใจ หรือให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ และนําข้ อห่ วงกังวล
ดังกล่าวมากําหนดเป็ นมาตรการที่มีความจําเพาะเจาะจงตามลักษณะของชุมชน
- เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมู ล ความเป็ นจริ ง ความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็ นจริ งของสถานการณ์
เหตุการณ์ หรือโครงการที่จะดําเนินการในพื้นที่
- เพื่อสร้ างความเข้ าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับโครงการที่จะดําเนินการ
- เพื่ อ นํา ข้ อ มู ล ไปจั ด ทํา รายงานวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มนํา เสนอต่ อ สํา นั ก งาน
นโยบาย และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ ม (สผ.) เพื่ อพิ จารณาการขอ
อนุญาตก่อสร้ างโครงการ

(2) แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
ในการเก็บตัวอย่างข้ างต้ น เพื่อให้ ทราบปั ญหาสังคมโดยรอบพื้นที่ท่จี ะได้ รับผลกระทบจาก
โครงการและเป็ นการนําประเด็นข้ อกังวลใจในด้ านต่างๆ ของกลุ่มสังคมที่อาศัยอยู่ใกล้ โครงการ มาใช้ ประกอบ
การพิจารณาจัดให้ มีมาตรการที่เหมาะสม โดยแบบสอบถามสัมภาษณ์ท่บี ริษัทที่ปรึกษาใช้ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
- ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุมชน
- ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ในช่วงก่อสร้ าง และช่วงเปิ ดดําเนินการ

(3) วิธีดําเนินการ
- สํา รวจประชาชนและบ้ า นพั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ บ ริ เ วณโดยรอบโครงการ ซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ โดยตรงในระดับรุนแรง
- ทําการสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
- สํา หรับบ้ านพั กอาศัยที่ไม่ มีผ้ ู พักอาศัยในวันที่ทาํ การสํา รวจ บริ ษัทที่ปรึ กษาฯ จะฝาก
แบบสอบถามไว้ ท่ี ต้ ู รั บ จดหมาย โดยแบบสอบถามที่ ฝ ากไว้ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้
ติดแสตมป์ พร้ อมกับชื่อ ที่อยู่ ติดต่อกลับอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามนําไป
ส่งตู้ไปรษณีย์ หรือเจ้ าหน้ าที่ไปรษณีย์ได้
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(4) จํ านวนตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษา
บริษัทที่ปรึกษาใช้ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
ซึ่งในการเก็บตัวอย่ างเพื่ อให้ แบบสอบถามกระจายครอบคลุ มพื้ นที่ศึกษา 1 กิโลเมตรจากโครงการ บริ ษัทที่
ปรึกษาจึงแบ่ งความเข้ มข้ นของจํา นวนแบบสอบถามตามระยะห่ างจากที่ต้ังโครงการ และตามกลุ่มลักษณะทาง
สังคม ดังแสดงในตารางที่ 3.4-6
ตารางที่ 3.4-6 การจํ าแนกจํ านวนตัวอย่างตามเทคนิควิธีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลุ่มที่

ขอบเขตการศึกษา

จํ านวนครัวเรือน

จํ านวนผูแ้ สดงความคิดเห็น

เทคนิคที่ 1 การสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งใช้ วธิ พี ูดคุยโดยมีแนวคําถามไว้ ล่วงหน้ า
เทคนิคที่ 2 การสํารวจความคิดเห็น เป็ นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป และเจาะจง โดยใช้ แบบสอบถาม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ตดิ กับพื้นที่โครงการ

3 แห่ง

12 ราย

กลุ่มที่ 4 กลุ่มตัวอย่างพื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร

23 แห่ง

17 ราย

เทคนิค ที่ 1 การสํา รวจความคิ ด เห็ น เป็ นการรั บฟั งความคิดเห็น ทั่วไป และเจาะจง โดยใช้ แบบสอบถาม ด้ ว ยการเขียนตอบ หรื อ การถามด้ ว ย
ปากเปล่ า (ทั้ง พบปะตัวต่ อ ตั ว และแบบโทรศั พ ท์) ซึ่ง เป็ นเทคนิคที่ส ามารถวัด ปริ ม าณได้ และประเมิ น ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการด้ ว ย
ค่าทางสถิติ
กลุ่มที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ถัดจากกลุ่มที่ 1 และอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการในระยะ 100 เมตร

33 ครัวเรือน

28 ตัวอย่าง

กลุ่มที่ 3

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่อ ยู่ ห่ า งจากพื้ นที่โ ครงการในระยะ
101-1,000 เมตร

2,580 ครัวเรือน

348 ตัวอย่าง

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่ าจํา นวนตัวอย่ างที่ได้ จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมประชาชนครั้ งที่ 1
มีจาํ นวนทั้งสิ้น 405 ตัวอย่าง
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5) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 1 : พื้ นทีต่ ิดโครงการ (จํ านวน 3 ครัวเรือน)
กลุ่ ม อาคาร/บ้ า นพั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ โครงการ จํา นวน 3 ครั ว เรื อ น คื อ บ้านเลขที่ 71/5,
บ้ านเลขที่ 71/4, และอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
บริ ษัทที่ปรึกษาฯ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล จํา นวน 3 ครัวเรือน โดยมีผ้ ูแสดงความคิดเห็น
จํ านวน 12 ราย มีข้อห่วงกังวลจากการก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3.4-7 และภาพที่
3.4-3
ตารางที่ 3.4-7 ข้อห่ วงกังวล และความคิดเห็นของพื้ นทีต่ ิดกับโครงการ ครั้งที่ 1
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

1. บ้านเลขที่ 71/5

มีลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น อายุ ป ระมาณ 10 ปี
โดยมี แ นวเขตของพื้ นที่ อ ยู่ ติ ด กั บ แนวเขตของโครงการ
ทางด้ านทิศใต้
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ :
1. คุณฉวี สาระพงษ์ (ผู้พักอาศัยภายในบ้ าน)
(ได้ รับมอบหมายจากเจ้ าของบ้ าน เนือ่ งจากเจ้าของบ้านมี
ที่พกั อาศัยประจํ าอยู่ในพื้ นที่อื่นห่างจากพื้ นที่โครงการ)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :
พื้ นที่ใกล้ เ คียงโครงการได้ รับ บริ ก ารนํา้ ใช้ จ ากการประปา
นครหลวงอย่ างเพี ยงพอ ได้ รับบริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า

ข้อห่วงกังวล
ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง เนื่องจากที่ผ่านมา
ไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการทรุดตัวจากการก่อสร้ างอาคารใกล้ เคียง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่ อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจาก
การก่อสร้ างย่อมมีฝนตามมาอย่
ุ่
างแน่นอน โครงการต้ องปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ได้ ให้ ไว้ อย่างเคร่ งครัด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผ้ าใบคลุมอาคาร
ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก โดยเฉพาะก่อสร้ างในเวลากลางคืน ขอให้ ไม่ ก่อสร้ างในเวลากลางคืน
และควรควบคุมคนงานไม่ให้ ส่งเสียงดัง
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก โดยกังวลต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และความรําคาญ
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลต่อ
การกีดขวางทางจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มี
รถติดเป็ นประจําในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น และรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะทํา ให้
เกิดการติดขัดของจราจรมากขึ้น
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
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รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล

นครหลวงโดยไม่ประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับ การเก็บขนขยะ
ได้ รับบริการจากสํา นักงานเขตวัฒนา โดยประสบปั ญหาถัง
รองรับขยะไม่เพียงพอ สภาพการจราจรในพื้นที่ใกล้ เคียงพบ
ปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจํา ในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น
ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนจากการก่อสร้ างอาคารใกล้
เคียง และบริ เวณนี้พบปั ญหาอาชญากรรมนานๆครั้ง และ
ภายในพื้ นที่พ บปั ญ หานํา้ ท่ว มขัง ที่เ กิด จากฝนตกหนั ก ต่ อ
เนื่องนานกว่ า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ
10 เซนติเมตร
ข้อมู ลด้านสาธารณสุข และอนามัย
ปั จจุ บันมีผ้ ูพักอาศัยป่ วยเป็ นโรคภูมิแพ้ และโรคเบาหวาน
เข้ ารั บการรั ก ษาที่โ รงพยาบาล มีความถี่ใ นการเข้ ารั บ การ
รักษาประมาณ 9-12 เดือน/ครั้ง

ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การตกหล่ น ของวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง มีความห่ ว งกัง วลในระดั บ ปานกลาง ขอให้
ระมัดระวังอยู่เสมอเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สนิ อย่างมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง เนื่องจากมี
ความเสี่ยงจากการที่มีคนงานเข้ ามาในชุมชนและใกล้ ท่พี ักอาศัย
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้ นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากจํานวนรถที่ว่งิ เข้ า-ออกพื้นที่มีมากขึ้น
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับปานกลาง ควรมีการดูแลรักษาระบบท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา
ป้ องกันการชํารุดแตกหักและส่งกลิ่นเหม็น
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากถนนซอยสุขุมวิท 31 มัก
มีนาํ้ ท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเป็ นประจํา ขอให้ โครงการดูแลและลอกท่อระบาย
นํา้ เป็ นประจํา
- การจราจรติดขัด ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลา
เช้ าและเย็น การมีโครงการทําให้ มีการใช้ ถนนเพิ่มขึ้นและมีการจราจรติดขัด
มากขึ้น

2. บ้านเลขที่ 71/4

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลางโครงการ
มีมาตรการด้ านฝุ่ นละอองอยู่ แล้ ว ขอให้ ปฏิบัติต ามมาตรการที่ให้ ไว้ อย่ าง
เคร่งครัด
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง เป็ นปกติของการก่อสร้ าง โดยขอให้ หลีกเลี่ยงการทํางานและการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก จากการทําฐานรากและเจาะเสาเข็มอาคารโครงการ
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มีลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น อายุของอาคารประมาณ 30 ปานกลาง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีนาํ้ ท่วมขังเป็ นประจําเมื่อมีฝนตกหนัก
ปี โดยมี แ นวเขตของพื้ นที่ อ ยู่ ติ ด กั บ แนวเขตของโครงการ - การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ทางด้ านทิศใต้
ระดับปานกลาง คาดว่ ารถขนส่งวัส ดุก่อสร้ างที่เข้ าออกโครงการทํา ให้ การ
จราจรติดขัดมากขึ้น
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เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ :

- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง เนื่องจาก
อยู่ ติ ด กั บ พื้ นที่ โ ครงการ และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ขอให้
ระมัดระวังเป็ นอย่างมาก

1. ไม่ประสงค์ออกนาม (เจ้ าของบ้ าน)
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ปี
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :
พื้ นที่ใกล้ เ คียงโครงการได้ รับ บริ ก ารนํา้ ใช้ จ ากการประปา
นครหลวงอย่ างเพี ยงพอ ได้ รับบริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า
นครหลวงโดยไม่ประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับ การเก็บขนขยะ
ได้ รับบริการจากสํา นักงานเขตวัฒนา โดยไม่ ประสบปั ญหา
ขยะตกค้ างแต่อย่างใด สภาพการจราจรในพื้นที่ใกล้ เคียงพบ
ปัญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่วงเวลาเช้ าและเย็น ไม่
ประสบปั ญ หาด้ า นเสี ย งรบกวนในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง และ
บริเวณนี้พบปั ญหาอาชญากรรมนานๆครั้ง และภายในพื้นที่
พบปั ญหานํา้ ท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักต่ อเนื่องนานกว่ า
1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 10 เซนติเมตร
ข้อมูลด้านสาธารณสุข และอนามัย
ปัจจุบันไม่มีผ้ ูพักอาศัยเจ็บป่ วยหรือมีโรคประจําตัวที่ต้อง
เข้ ารับการรักษาแต่อย่างใด

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้ นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
น้ อย
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง อาจมีเสียงจากการจราจรมากขึ้นเนื่องจากจํานวนรถที่ว่ิงเข้ า
ออกโครงการ
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- การจราจรติดขัด ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลา
เช้ าและเย็น การมีโครงการทําให้ มีการใช้ ถนนเพิ่มขึ้นและมีการจราจรติดขัด
มากขึ้น
- อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลม มี ค วามห่ ว งกั ง วลในระดั บ ปานกลาง
คาดว่าอาคารโครงการจะกีดขวางทิศทางลม

3. อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ประกอบด้ วยอาคาร คสล. สูง 8 ชั้น กับ 2 ชั้นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 67
ห้ อง ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยบริษัทแบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ น
ท์ จํากัด บนโฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลง โฉนดที่ดิน เลขที่ 4474 เลขที่ดิน 2555 มีขนาดพื้นที่รวม 0-3-21.0 ไร่ หรือ 1,284.0 ตารางเมตร
สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ต้งั โครงการเป็ นพื้นที่ราบ ระดับพื้นโครงการเท่ากับถนนซอยสุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ ปัจจุบันได้ ทาํ การรื้อ
ถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการแล้ วเสร็จ
บริษัทที่ปรึกษาฯ พร้ อมด้ วยบริษัท เอ็นไลท์เท็น โปรเจค แมเนจเม้ นท์ จํากัด บริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง เข้ าสํารวจความคิดเห็นและผลกระ
ทบจากการรื้อถอนอาคารเดิม ในวันจันทร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ได้ ดาํ เนินการสอบถามข้ อคิดเห็นต่อผลกระทบจากการรื้อถอนอาคารเดิม
กับอาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31 ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการทางด้ านทิศเหนือและคาดว่ าจะได้ รับผลกระทบมากที่สุด โดยคุณแพรพิไล
บานชื่น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31 ได้ รวบรวมข้ อร้ องเรียนและผลกระทบต่างๆ จากการรื้อถอนอาคารเดิมของ
โครงการไว้ ดังนี้
1) ในช่วงแรกของการรื้อถอนอาคาร ได้ นาํ คนงานเข้ ามาติดตั้งป้ ายโฆษณาบริเวณหน้ าพื้นที่โครงการริมถนนสุขุมวิท 31 ตั้งแต่เวลา
05.00 น. ทําให้ ได้ รับเรื่องร้ องเรียนจากลูกบ้ านว่ารบกวนการพักผ่อน
2) โครงการนําคนงานเข้ ามายังพื้นที่โครงการเพื่อขนย้ ายสิ่งของ ทํา ให้ ลูกบ้ านมีความกังวลว่ าคนงานจะปี นกําแพงรั้ว เข้ าสู่ห้องพัก
อาศัยได้ จึงได้ ประสานขอให้ ทางโครงการทําหนังสือแจ้ งรายละเอียดและระยะเวลาในการดําเนินงานภายในพื้นที่โครงการ ให้ ทาง
อาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31 ทราบก่อน เพื่อลดข้ อห่วงกังวลที่เกิดขึ้น
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3) ต่อมาบริษัท บ. เอ็นไลท์เท็นฯ ได้ ทาํ หนังสือแจ้ งประสานการปรั บปรุงพื้นที่โครงการ ระบุช่วงเวลา 9.00-17.00 น. แต่ในการ
ทํา งานจริ งได้ นาํ คนงานเข้ าทํา งานตั้งแต่ เวลา 6.00-17.00 น. ซึ่งทํา ให้ ได้ รับการร้ องเรียนการรบกวนการพักผ่ อนจากลูกบ้ าน
นิติบุคคลจึงได้ ดาํ เนินการแจ้ งประสานให้ บ. เอ็นไลท์เท็นฯ งดการดําเนินงานก่อนเวลา 9.00 น. ตามที่ได้ แจ้ งไว้
4) ในช่วงการรื้อถอนอาคารในส่วนโครงสร้ างหลังคา ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับห้ องพักอาศัยในชั้นที่ 2 ได้ รับแจ้ งจากลูกบ้ านว่าคนงาน
มองเข้ าไปยังห้ องพักอาศัย ทําให้ รบกวนความเป็ นส่วนตัวและมีความกังวลต่อความปลอดภัย จึงได้ ประสานไปยัง บ. เอ็นไลท์เท็นฯ
ทราบ บ. เอ็นไลท์เท็นฯ จึงได้ ติดตั้งรั้วชั่วคราวสูงประมาณ 6 เมตร เพื่อช่วยบังสายตาและเพิ่มความปลอดภัย
5) ได้ รับแจ้ งจากผู้พักอาศัยในโครงการว่า โครงการมีการขนย้ ายเครื่องจักร คือ รถขุด (Back hoe) เข้ ามายังพื้นที่โครงการ ในช่ วง
เวลาประมาณเที่ยงคืน 1 ครั้ง ทําให้ เกิดเสียงดังรบกวน สร้ างความไม่พอใจให้ กบั ลูกบ้ านอย่างมาก
6) การรื้อถอนอาคาร ทําให้ เกิดฝุ่ น เสียงดัง และแรงสั่นสะเทือนเป็ นหลัก ซึ่งลูกบ้ านส่วนใหญ่มีความกังวลต่อฝุ่ นละออง เนื่องจากไม่
สามารถตากผ้ าและเปิ ดหน้ าต่างได้
7) การประสานงานกับผู้รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมงานของ บ. เอ็นไลท์เท็นฯ ติดต่อได้ ยาก และดําเนินการแก้ ไขช้ า
ในระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิม บ. เอ็นไลท์เท็นฯ ได้ ประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31 เป็ นระยะ และจากการได้
รับแจ้ งจากนิติบุคคลอาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31 ถึงข้ อห่ วงกังวลด้ านความเป็ นส่วนตัว บ. เอ็นไลท์เท็นฯ จึงได้ ดาํ เนินการติดตั้งแผ่น
เมทัลชีท ต่อจากกําแพงรั้วของโครงการ ทําให้ มีความสูงของรั้วประมาณ 6 เมตร และบ. เอ็นไลท์เท็นฯ จะยุติกิจกรรมการก่อสร้ างสํานักงาน
ขายและกิจกรรมทุกชนิดไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และก่อนการก่อสร้ างจะนําแผนการดําเนินการเข้ ามาหารือกับอาคาร
ชุด VOQUE Sukhumvit 31 และประสานนิติบุคคลในการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยได้ รับทราบขั้นตอน วิธกี ารทํางาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พร้ อมมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เพื่อลดความกังวลของลูกบ้ านในช่วงการก่อสร้ าง โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้ าง
อาคารสํานักงานขายอีกครั้งในช่ วงเดือนมกราคม 2560 และในช่ วงการดําเนินการก่อสร้ างสํานักงานขายจะมีการประสานงานกับนิติบุคคล
อาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31 เพื่อสอบถามข้ อห่วงกังวลและข้ อเสนอแนะทุก 7 วัน และจะนํามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ นาํ
เสนอไว้ ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความกังวลของลูกบ้ านในช่วงการก่อสร้ างต่อไป (เอกสารบันทึกรายงานการประชุม ดังเอกสารสาร
แนบท้าย)

ภาพการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทบนรั้วของโครงการ ความสูงประมาณ 6 เมตร

บริษัทที่ปรึ กษาได้ จัดส่งบันทึกการสัมภาษณ์ข้อห่ วงกังวลจากการรื้ อถอนอาคารเดิม โครงการชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ให้ กับนิติบุคคล
อาคารชุ ด VOQUE Sukhumvit 31 ในวั น ที่ 25 พฤศจิก ายน 2559 โดยมี คุ ณแพรพิ ไล บานชื่ อ ผู้ จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด VOQUE
Sukhumvit 31 เป็ นผู้รับเอกสารและได้ รับทราบแล้ ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ าย)

3-93

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

3-94
3-94

3-95

3-96
3-96

บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม
3. อาคารชุด VOQUE Residential Condominium

Sukhumvit 31

มีลักษณะเป็ นอาคารชุ ดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จํา นวนห้ องชุ ด
74 ห้ อง โดยมี แ นวเขตของพื้ นที่ อ ยู่ ติ ด กั บ แนวเขตของ
โครงการทางด้ านทิศเหนือ
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :
พื้ นที่ใกล้ เ คียงโครงการได้ รับ บริ ก ารนํา้ ใช้ จ ากการประปา
นครหลวงอย่ างเพี ยงพอ ได้ รับบริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า
นครหลวงโดยประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับบ่อยครั้ง การเก็บ
ขนขยะได้ รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยไม่ประสบ
ปั ญหาขยะตกค้ างแต่ อย่ างใด สภาพการจราจรในพื้นที่ใกล้
เคียงพบปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจํา ในช่ วงเวลาเช้ า
และเย็น ประสบปั ญ หาด้ า นเสีย งรบกวนจากการก่ อ สร้ า ง
อาคารใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบปั ญหาอาชญากรรมนานๆ
ครั้ ง และภายในพื้ นที่ พ บปั ญ หานํา้ ท่ ว มขั ง ที่ เ กิ ด จากฝน
ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขัง
ประมาณ 30 เซนติเมตร
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
จํ านวน : 10 ราย

ข้อห่วงกังวล

ช่วงก่อสร้าง พบว่าส่วนใหญ่มีความห่ วงกังวลในด้ านเสียงดังจากการก่อสร้ าง
และการคมนาคมขนส่ ง แรงสั่น สะเทือ นจากการก่ อ สร้ า งและการคมนาคม
การทรุดตัวของดิน ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง และการกีดขวางจราจรจาก
การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและคนงาน ตามลํา ดั บ มีร ายละเอีย ดข้ อ ห่ ว งกัง วล 5
อันดับแรก ดังนี้
1) เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง
- มีความห่วงกังวลในระดับมาก โดยเฉพาะก่อสร้ างในเวลากลางคืน
2) แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม
- กัง วลต่ อความเสีย หายของอาคารพั กอาศั ย และขอให้ ห ลี ก เลี่ ย งการ
ก่อสร้ างและการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
3) การทรุดตัวของดิน
- กังวลต่อการทรุดตัวของอาคารเนื่องจากการก่อสร้ างมีการขุดทําชั้นใต้ ดิน
4) ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง
- เนื่ อ งจากผู้ พั ก อาศั ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเด็ก นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองของ
โรงเรียนสาธิต มศว. อาจส่งผลกระทบให้ เกิดภูมิแพ้ ได้ ง่าย
5) การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน
- เนื่องจากบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําโดย
เฉพาะช่วงเช้ าและเย็น การมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างเข้ ามาทํา งานในพื้นที่
โครงการตอนเช้ า จึงทําให้ เกิดปัญหาการจราจรได้ อย่างมาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ พบว่าส่วนใหญ่มีความห่ วงกังวลในด้ านการจราจรติดขัด
การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ
และทั ศ นี ย ภาพ อาคารโครงการขวางทิ ศ ทางลมและแสงแดด และ
โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทํา ให้ ไ ฟตก หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เ พี ย งพอ ตาม
ลําดับมีรายละเอียดข้ อห่วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี้
1) การจราจรติดขัด
- การจราจรติดขัดมากขึ้น เนื่องจากมีรถใช้ ถนนมากขึ้น
2) การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ
- เนื่ อ งจากซอยสุขุ ม วิ ท 31 มี ก ารท่ ว มขั ง ของนํา้ เป็ นประจํา เมื่ อ มี ฝ น
ตกหนัก
3) การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ
- อาคารของโครงการตั้งอยู่ ในลักษณะประจัน หน้ า ทํา ให้ เกิดการบดบัง
ทัศนียภาพอย่างมาก และสูญเสียความเป็ นส่วนตัว
4) อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด
- อาคารที่มีความสูงเท่ากับอาคารพักอาศัย และตั้งอยู่ ใกล้ กับอาคารพัก
อาศัยมาก
5) โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทําให้ ไฟตก หรือกระแสไฟฟ้ าไม่เพียงพอ
- เนื่องจากในพื้นที่ใกล้ เคียงมีไฟฟ้ าตกดับเป็ นประจําในช่วงฤดูฝน
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1. คุณแพรพิไล บานชื่น
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล

ข้อห่วงกังวล
ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน คาดว่าอาคารมีโครงสร้ างแข็งแรงเพียงพอ จึงมีความห่วง
กังวลในระดับปานกลาง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากผู้
พักอาศัยส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิต มศว. อาจ
ส่งผลกระทบให้ เกิดภูมิแพ้ ได้ ง่าย และส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยด้ านติดกับ
พื้นที่โครงการ
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก โดยเฉพาะก่อสร้ างในเวลากลางคืน เนื่องจากปั จจุ บันได้ รับเสียงดังรบ
การจากการก่อสร้ างอาคาร RAYA Sukhumvit 31 อย่างมาก จึงขอให้ ไม่มี
การก่อสร้ างในเวลากลางคืน รวมทั้งเสียงดังจากคนงานและการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก โดยกังวลต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และขอให้ หลีกเลี่ยงการ
ก่อสร้ างและการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก หากมีนาํ้ เสียจากพื้นที่โครงการไหลเข้ าสู่อาคารพักอาศัย
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีนาํ้ ท่วมขังเป็ นประจําเมื่อมีฝนตกหนัก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลต่อ
การกีดขวางทางจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มี
รถติดเป็ นประจําในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น และรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะทํา ให้
เกิดการติดขัดของจราจรมากขึ้น
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มากเนื่องจากเป็ นซอยแคบและการจราจรหนาแน่น
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากอยู่ติด
กับพื้นที่โครงการ และมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากอาคาร
พักอาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้ าง เสี่ยงต่อคนงานปี นข้ ามมายังอาคารพักอาศัย
ต้ องมีการป้ องกันและจัดการไม่ให้ มีปัญหาจากคนงานก่อสร้ างเกิดขึ้นอย่ าง
เด็ดขาด
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
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ข้อห่วงกังวล
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้ นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากเป็ นอาคารที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับปานกลาง ให้ ตรวจสอบท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา เพื่ อป้ องกัน
ปัญหาท่อระบายนํา้ แตก และมีนาํ้ เสียจากโครงการไหลเข้ าสู่อาคารพักอาศัย
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ เนื่องจากห้ องพักขยะ
รวมของโครงการอยู่ ติ ด กั บ อาคารพั ก อาศั ย โครงการต้ องประสานกั บ
สํานักงานเขตให้ เข้ ามาเก็บขยะทุกวัน ไม่ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากท่อระบายนํา้ บนถนนซอย
สุขุมวิท 31 เกิดการอุดตันบ่อยครั้ง และมักมีนาํ้ ท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเป็ น
ประจํา ขอให้ โครงการดูแลและลอกท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา
- การจราจรติดขัด ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลา
เช้ าและเย็น การมีโครงการทําให้ มีการใช้ ถนนเพิ่มขึ้นและมีการจราจรติดขัด
มากขึ้น
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
มากเนื่องจากอาคารของโครงการและอาคารพักอาศัยอยู่ใกล้ กนั มาก
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
เนื่องจากอาคารของโครงการตั้งอยู่ในลักษณะประจันหน้ า ทําให้ เกิดการบด
บันทัศนียภาพอย่างมาก และสูญเสียความเป็ นส่วนตัว
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด เนื่องจากอาคารโครงการเป็ น
อาคารที่มีความสูงเท่ากับอาคารพักอาศัย และตั้งอยู่ใกล้ กับอาคารพักอาศัย
มาก จึงคาดว่าทําให้ เกิดการกีดขวางทิศทางลมและแสงแดดอย่างมาก

2. คุณอัญชนา กลิ่นเทียน
ห้ องชุดเลขที่ 69/37 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก ฝุ่ นละออง
ทําให้ ไม่สามารถตากผ้ าได้
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
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ระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก โดยเฉพาะความ
เสี่ยงจากด้ านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้ าง
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับมาก
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- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
ทําให้ เกิดการบดบังทัศนียภาพของห้ องพักที่เคยมี และต้ นไม้ สเี ขียวลดลง
- การเกิดขึ้นของโครงการทํา ให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีความห่ วงกังวลใน
ระดับน้ อย

3. คุณทิฆมั พร แสงจันทร์
ห้ องชุดเลขที่ 69/25 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก สูญเสียความ
เป็ นส่วนตัวแม้ แต่เวลาอยู่ในห้ องพักของตัวเอง
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
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4. คุณธนพงษ์ พัฒนอภิชาติ
ห้ องชุดเลขที่ 69/55 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 29 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ระดับมาก
นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับมาก
โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับมาก
กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก
การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับมาก
อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
ทําให้ เกิดการบดบังทัศนียภาพของห้ องพักที่เคยมี และต้ นไม้ สเี ขียวลดลง
การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ นึ ไม่มีผลกระทบ

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับน้ อย
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
น้ อย
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
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- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน ไม่มีความห่วงกังวล
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น ไม่มีความห่วงกังวล
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง ไม่มคี วามห่วงกังวล
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง ไม่มคี วามห่วงกังวล
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ ไม่มคี วามห่วงกังวล
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง ไม่มีความห่วงกังวล
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้ นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
น้ อย
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับน้ อย
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับน้ อย
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับน้ อย
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ไม่มคี วามห่วงกังวล
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย ไม่มีความห่วงกังวล
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับมาก
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีผลกระทบมนระดับ
ปานกลาง

5. คุณนันทนา ชุมช่วย
ห้ องชุดเลขที่ 69/21 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
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บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้ นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
น้ อย
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับน้ อย
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับน้ อย
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้ นที่โดยรอบ มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
น้ อย
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ข้อห่วงกังวล
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับน้ อย
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีผลกระทบในระดับ
ปานกลาง

6. คุณภาษิต พัฒนพันธุ์
ห้ องชุดเลขที่ 69/39 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
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บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับน้ อย
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีผลกระทบในระดับ
ปานกลาง

7. คุณวรวลัญช์ภัทร์ บุณยะเวศ
ห้ องชุดเลขที่ 69/46 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
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ข้อห่วงกังวล
ระดับปานกลาง
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับปานกลาง
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับมาก
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีผลกระทบในระดับ
มาก

8. คุณเชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์
ห้ องชุดเลขที่ 69/28 (เจ้ าของร่วม)

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
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3-107

บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย อายุ : 30 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
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3-108

บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับมาก
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ นึ ไม่มีผลกระทบ

9. ไม่ประสงค์ออกนาม
ห้ องชุดเลขที่ 69/24 (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง ไม่มผี ลกระทบ
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
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บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับมาก
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับมาก
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับมาก
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ นึ ไม่มีผลกระทบ

10. คุณวรเทพ ศรีคุรวุ าฬ (เจ้ าของร่วม)
ห้ องชุดเลขที่ 69/8, 69/19-20, 69/32-33 และ
69/63
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ปี
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การใช้ แบบสอบถาม

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ างและกิจกรรมของคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับน้ อย
- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับ
น้ อย
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก
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บทที่ 3
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม

ข้อห่วงกังวล
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลใน
ระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้ นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
น้ อย
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วง
กังวลในระดับน้ อย
- โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่ น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทํา ให้ เกิดปั ญหา
ไฟฟ้ าตกดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับน้ อย
- กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับน้ อย
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การจราจรติดขัด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง
- เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ ทํา ให้ อาคารของท่านร่ มเย็นขึ้น มีความ
ห่วงกังวลในระดับน้ อย
- อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
- การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีผลกระทบในระดับ
ปานกลาง
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รร.สาธิตม
(ฝายประ ศว.
ถม)

พื้นที่โครงก

าร

71/5 71/4

ถนนซอยสุข
ุมวิท 31

(นําเสนอใ
กลุมที่ 4) น

V

QU E
SukhOum
(10 รายv)it 31

ครั้งที่ 1 กลุมที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
สัญลักษณ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 12 ราย

ภาพที่

3.4-3

การมีส!วนร!วมครั้งที่ 1: กลุ!มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
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เมตร

มาตราสวน
0

25

50

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

100

บทที่ 3

กลุ่มที่ 2 ห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการในรัศมี 100 เมตร จากโครงการ
กลุ่ มที่ 2 โครงการได้ เลื อกใช้ วิธีการสุ่ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยทํา การ
สํารวจทุกแห่ง และใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์รายบุคคลร่วมกับแบบสอบถาม-สัมภาษณ์
กลุ่ ม ที่ 2 มี จาํ นวนครั ว เรื อ นทั้ง สิ้ น 33 ครั ว เรื อ น บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ จาํ นวนตั ว อย่ า งทั้ง สิ้ น
28 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 84.85 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ดังแสดงจํานวนตัวอย่างของครัวเรือนที่แสดง
ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ดังแสดงในภาพที่ 3.4-4 และตารางที่
3.4-8 จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 09:30-17:00 น.)
- ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 09:00-17:00 น.)
- ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 10:00-18:00 น.)
- ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 10:00-17:00 น.)
- ครั้งที่ 5 วันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 11:00-20:00 น.)
- ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ท่ี 4 กันายน 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 09:00-17:00 น.)
- ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 10:00-17:00 น.)
- ครั้งที่ 8 วันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงเวลาที่เข้ าสํารวจ 14:00-18:00 น.)
บริษัทที่ปรึกษาได้ สาํ รวจความคิดเห็นของประชาชนในระยะ 100 เมตร และจัดส่งไปรษณีย์แบบลง
ทะเบียนเพิ่มเติมสําหรับผู้ท่ไี ม่แสดงความคิดเห็น จํานวน 5 ครัวเรือน สรุปได้ ดังนี้
1. การส่งไปรษณียแ์ บบลงทะเบียน ครั้งที่ 1
ครัวเรือนที่ไม่แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 เนื่องจาก
วันที่เข้ าไปสัมภาษณ์น้ันบ้ านปิ ดมิดชิด ไม่ มีผ้ ูพักอาศัยอยู่ ในบ้ าน หรือไม่สะดวกในการให้ ข้อมูลแบบสอบถาม
บริษัทได้ ฝากเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและแบบแสดงความคิดเห็นและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ไว้ ให้ เจ้ าของบ้ านพิจารณาในทุกครั้งที่เข้ าสํารวจความคิดเห็น รวมจํ านวน 5 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังส่งไปรษณีย์
แบบลงทะเบียนไปยังครัวเรือนที่ไม่แสดงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กันยายน 2559
- ครั วเรื อนที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว แต่ ไม่แสดงความคิดเห็ น จํ า นวน 4 ครัว
เรือน ได้ แก่ บ้ านเลขที่ 68/4, บ้ านเลขที่ 70 ,บ้ านเลขที่ 71/9 และ บ้ านเลขที่ 269/2
- ครั วเรื อนที่ไม่ มีผูม้ ารั บเอกสารตามกํา หนดของไปรษณีย์ จํ า นวน 1 ครัวเรื อ น ได้ แก่
บ้ านเลขที่ 46
2. การส่งไปรษณียแ์ บบลงทะเบียน ครั้งที่ 2
จากการส่งไปรษณียแ์ บบลงทะเบียน ครั้งที่ 1 มีครัวเรือนที่ไม่ได้ รับเอกสารทางไปรษณีย์แบบลง
ทะเบียนอีก จํานวน 1 ครัวเรือน คือ บ้ านเลขที่ 46 ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 2
ไปยังครัวเรือนดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 20 กันยายน 2559 และไม่มีผ้ ูมารับเอกสารตามกําหนดของไปรษณีย์
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บทที่ 3
3. การส่งไปรษณียแ์ บบลงทะเบียน ครั้งที่ 3
จากการส่ ง ไปรษณี ย แ์ บบลงทะเบี ยน ครั้ง ที่ 1 และครั้ง ที่ 2 บริ ษั ท ที่ไ ด้ ส่ง ไปรษณีย์ แ บบลง
ทะเบียนไปยังครัวเรือนที่ไม่แสดงความคิดเห็นอีกครั้ง จํานวน 5 ครัวเรือน คือ บ้ านเลขที่ 46, บ้ านเลขที่ 68/4,
บ้ านเลขที่ 70 ,บ้ านเลขที่ 71/9 และบ้ านเลขที่ 269/2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ลักษณะบ้ านพักอาศัย เลขที่ 46 ซึ่งไม่มีผ้ ูพักอาศัยเป็ นเวลานาน
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ตารางที่ 3.4-8

แสดงจํ านวนครัวเรือนทีแ่ สดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
กลุ่มที่ 2 ห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการระยะ 100 เมตร

ครัวเรือน
บ้านเลขที่
1
118, 118/1 และอาคารจอดรถสูง
7 ชั้น

จํ านวนตัวอย่าง
1

หมายเหตุ
เจ้ าของเดียวกัน

2

116/21

1

3

116/8

1

4

อาคารชุด Royce private resident

1

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการนิติบุคคล

5

71/9
- สํารวจความคิดเห็น 8 ครั้ง พบ
รปภ. ทุกครั้ง บริษทั ที่ปรึกษาจึ งได้
ฝากเอกสารพร้อมแบบสอบถาม
ตอบกลับบริษทั ฯหลายครั้ง ภาย
หลัง รปภ. ได้แจ้งว่าเจ้าของบ้านได้
รับเอกสารแล้ว ไม่แสดงความคิด
เห็น
- ส่งไปรษณียล์ งทะเบียน 1 ครั้ง มี
ผูร้ บั เอกสารแต่ไม่แสดงความคิด
เห็น

0

สํารวจความคิดเห็นจํานวน 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.40 น.
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 16.30 น.
ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 13.40 น.
ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 15.30 น.
ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2559 11.00 น.
ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 14.20 น.
ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 16.10 น.
** พบเจ้ าหน้ าที่ รปภ. ทุกครั้ง แต่ไม่พบเจ้ าของบ้ าน โดย รปภ.
แจ้ งว่าเจ้ าของบ้ านไม่อยู่ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ ฝากเอกสารพร้ อม
แบบสอบถามตอบกลับบริษัทฯหลายครั้ง ภายหลัง รปภ. ได้ แจ้ ง
ว่าเจ้ าของบ้ านได้ รับเอกสารแล้ ว ไม่แสดงความคิดเห็น
การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2559
ผลการส่งไปรษณีย์ : มีผ้ ูรับเอกสารในวันที่ 7 กันยายน 2559 แต่
ไม่แสดงความคิดเห็น

6

71/2-3

1

7

อพาร์ทเม้ นต์ Raya Sukhumvit

1

8

221/4-8

1

9

ร้ าน Sweet Pista

1

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการร้ าน

10

ร้ าน 7-11 สาขาซอยสุขมุ วิท 31

1

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการร้ าน

11

235/27

1

12

235/3-5 และ 235/11
ร้ านอาหาร Himalaya

1

13

235/12-13

1

14

235/14

1

15

235/15

1

16

235/16

1

17

235/17

1

18

235/18

1
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ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการร้ าน

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการบริษัท
ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการบริษัท

ตารางที่ 3.4-8

ครัวเรือน
19 235/19

แสดงจํ านวนครัวเรือนทีแ่ สดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
กลุ่มที่ 2 ห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการระยะ 100 เมตร
บ้านเลขที่

จํ านวนตัวอย่าง
1

หมายเหตุ

20

อพาร์ทเม้ นต์ Empire Sawatdi

1

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการอาคาร

21

อพาร์ทเม้ นต์ Sawasdi Mansion

1

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการอาคาร

22

72 และ 72/1

1

23

70
- สํารวจความคิดเห็น 8 ครั้ง พบ
แม่บา้ นหลายครั้ง บริษทั ที่ปรึกษา
จึ งได้ฝากเอกสารพร้อม
แบบสอบถามตอบกลับบริษทั ฯ
หลายครั้ง ภายหลังแม่บา้ นได้แจ้ง
ว่าเจ้าของบ้านได้รบั เอกสารแล้ว
ไม่แสดงความคิดเห็น
- ส่งไปรษณียล์ งทะเบียน 1 ครั้ง มี
ผูร้ บั เอกสารแต่ไม่แสดงความคิด
เห็น

0

24

68/1 และ68/7

1

25

68/5

1

26

68/4
- พบเจ้าของบ้าน บริษทั ที่ปรึกษา
ได้นาํ เสนอรายละเอียดโครงการ
แล้ว โดยเจ้าของบ้านขอไม่แสดง
ความคิดเห็น
- ส่งไปรษณียล์ งทะเบียน 1 ครั้ง มี
ผูร้ บั เอกสารแต่ไม่แสดงความคิด
เห็น

0
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สํารวจความคิดเห็นจํานวน 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14.20 น.
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 15.35 น.
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 17.35 น.
ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 15.20 น.
ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 15.30 น.
ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2559 11.00 น.
ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 14.20 น.
ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 16.30 น.
** พบแม่บ้านหลายครั้ง แต่ไม่พบเจ้ าของบ้ าน โดยแม่บ้านแจ้ งว่า
เจ้ าของบ้ านไม่อยู่ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ ฝากเอกสารพร้ อม
แบบสอบถามตอบกลับบริษัทฯหลายครั้ง ภายหลังแม่บ้านได้ แจ้ ง
ว่าเจ้ าของบ้ านได้ รับเอกสารแล้ ว ไม่แสดงความคิดเห็น
การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2559
ผลการส่งไปรษณีย์ : มีผ้ ูรับเอกสารในวันที่ 7 กันยายน 2559 แต่
ไม่แสดงความคิดเห็น

สํารวจความคิดเห็นจํานวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 15.45 น.
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 เวลา 17.40 น.
ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 15.25 น.
ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 เวลา 15.35 น.
** พบเจ้ าของบ้ าน แจ้ งว่าขอไม่แสดงความคิดเห็น
การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2559
ผลการส่งไปรษณีย์ : มีผ้ ูรับเอกสารในวันที่ 7 กันยายน 2559 แต่
ไม่แสดงความคิดเห็น

ตารางที่ 3.4-8

ครัวเรือน
27 68/3

แสดงจํ านวนครัวเรือนทีแ่ สดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
กลุ่มที่ 2 ห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการระยะ 100 เมตร
บ้านเลขที่

จํ านวนตัวอย่าง
1

28

68

1

29

46
- สํารวจความคิดเห็น 8 ครั้ง เป็ น
บ้านปิ ดมิดชิด ไม่มีผูพ้ กั อาศัยเป็ น
เวลานาน
- ส่งไปรษณียล์ งทะเบียน 2 ครั้ง
ไม่มีผูร้ บั เอกสารภายในกําหนด

0

หมายเหตุ

สํารวจความคิดเห็นจํานวน 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14.50 น.
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 เวลา 17.45 น.
ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 น.
ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 เวลา 15.40 น.
ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2559 เวลา 13.40 น.
ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 14.35 น.
ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.35 น.
** เป็ นบ้ านปิ ดมิดชิด ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้ าน บริษัทที่
ปรึกษาจึงได้ ฝากเอกสารพร้ อมแบบสอบถามตอบกลับบริษัทฯ ทุก
ครั้งที่ทาํ การสํารวจ แต่ยังไม่แสดงความคิดเห็น
การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2559
ผลการส่งไปรษณีย์ : ไม่มีผ้ ูรับเอกสารในภายในกําหนด

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2559
ผลการส่งไปรษณีย์ : ไม่มีผ้ ูรับเอกสารในภายในกําหนด
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ตารางที่ 3.4-8

แสดงจํ านวนครัวเรือนทีแ่ สดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
กลุ่มที่ 2 ห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการระยะ 100 เมตร

ครัวเรือน
บ้านเลขที่
30 269/2
- สํารวจความคิดเห็น 8 ครั้ง พบ
รปภ. ทุกครั้ง บริษทั ที่ปรึกษาจึ งได้
ฝากเอกสารพร้อมแบบสอบถาม
ตอบกลับบริษทั ฯหลายครั้ง ภาย
หลัง รปภ. ได้แจ้งว่าเจ้าของบ้านได้
รับเอกสารแล้ว ไม่แสดงความคิด
เห็น
- ส่งไปรษณียล์ งทะเบียน 1 ครั้ง มี
ผูร้ บั เอกสารแต่ไม่แสดงความคิด
เห็น

จํ านวนตัวอย่าง
0

หมายเหตุ
สํารวจความคิดเห็นจํานวน 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14.5 น.
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 16.10 น.
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 17.50 น.
ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 15.35 น.
ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 15.50 น.
ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2559 13.45 น.
ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 14.40 น.
ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 16.40 น.
** พบเจ้ าหน้ าที่ รปภ. ทุกครั้ง แต่ไม่พบเจ้ าของบ้ าน โดย รปภ.
แจ้ งว่าเจ้ าของบ้ านไม่อยู่ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ ฝากเอกสารพร้ อม
แบบสอบถามตอบกลับบริษัทฯหลายครั้ง ภายหลัง รปภ. ได้ แจ้ ง
ว่าเจ้ าของบ้ านได้ รับเอกสารแล้ ว ไม่แสดงความคิดเห็น
การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2559
ผลการส่งไปรษณีย์ : มีผ้ ูรับเอกสารในวันที่ 7 กันยายน 2559 แต่
ไม่แสดงความคิดเห็น

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการร้ าน

31

ร้ านโซไทย สปา

1

32

267/10

1

33

ร้ านอาหาร La Vendome

1

ได้ รับความคิดเห็นจากผู้จัดการร้ าน

จํ านวน 33 ครัวเรือน

28 ครัวเรือน
(จาก 33 ครัวเรือน)

คิดเป็ น 84.85% ของจํ านวนครัวเรือน

3-118

อาคารจอ
ดรถ
สูง 7 ชั้น

71/9

71/2
71/3

ภาพที

3.4-4

การมีสวนรวมครั้งที่ 1: กลุมที่ 2 รัศมี 100 เมตรรอบโครงการ

าร

พื้นที่โครงก

Thai Spa

269/2
269
So

พื้นที่วาง

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

269/10

Empire
sawatdi
43 หDอง
Sawasdi
mantion

2 5 3 /2 7

46

68/5
68/4
68/3
68

72,72/1
70
68/1,68/7

235/15
235/16
235/14
235/17
235/13
235/12 235/18
235/19
235/11

พื้นที่กอส
พักอ รDางบDาน
า
ศ
ั
ย
ส
ู
ง
2
ชั้น

Swe
Pistaet
รDาน7-11

235/3-5

221/4-8

SukRhAuYA
สูง 8 ชmvit
ั้น

ครั้งที่ 1 กลุมที่ 2 รัศมี 100 เมตร

116/8

118,118/1

116/21

ROYCE p
residen rivate
t
1
6
1
ห
อ
D
ง

Mayasara

รร.สาธิตม
ศ
(ฝ8ายมัธย ว.
ม)

Vendome

Le

3-119

0

มาตราสวน
25

50

100

เมตร

กลุมที่ 2 ครั้งที่ 1 แสดงความคิดเห็น 28 ตัวอยาง

ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 5 ครัวเรือน

แสดงความคิดเห็น จํานวน 28 ตัวอยาง

สัญลักษณ!

ภาพที่
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เลขที่ 269/2

เลขที่ 70

3.4-4(1) การนําเสนอมาตรการป"องกันและแก%ไขผลกระทบสิ่งแวดล%อมเพิ่มเติม สําหรับบ%านพักอาศัยที่ไม0แสดงความคิดเห็น

เลขที่ 72และ72/1

เลขที่ 68/4
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เลขที่ 46

เลขที่ 71/9

บทที่ 3

ผลการศึกษาการแสดงความคิดเห็นกลุ่มที่ 2
ผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในกลุ่มที่ 2 จํา นวนทั้งสิ้น 28 ตัวอย่ าง แปลผล
ด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows สามารถสรุปจากผลการให้ สมั ภาษณ์แสดงเป็ นค่าร้ อยละ มีผลสรุปการสํารวจ
ความคิดเห็นด้ วยแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งการศึกษาเป็ น 4 ส่วน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.4-9 ได้ แก่
- ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุมชน
- ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อโครงการช่วงการก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร ซึ่งมีครัวเรือนทั้ง
สิ้นประมาณ 33 แห่ง ประกอบด้ วย
- อาคารชุดพักอาศัย จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่ อาคารชุด ROYCE Private Residences สูง 25
ชั้น จํานวน 1 อาคาร และสูง 39 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
- อาคารอยู่อาศัยรวม และโรงแรม จํานวน 3 แห่ง ได้ แก่ อาคาร RAYA Apartment สูง 8
ชั้น อพาร์ทเมนต์สวัสดีแมนชั่น สูง 8 ชั้น และอพาร์ทเมนต์ Empire Sawatdi สูง 8 ชั้น
- สถานประกอบการ จํานวน 16 แห่ง เช่น ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ภายในในซอยสุขมุ วิท 31
- บ้ านพักอาศัย จํานวน 13 หลัง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะของข้ อมูลทั่วไปที่สาํ คัญ ได้ แก่ สถานะการอยู่ อาศัย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
ศาสนา ภูมลิ าํ เนา อาชีพ และรายได้ -รายจ่าย เป็ นต้ น
- การใช้ ประโยชน์อาคารของผู้ให้ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการ เช่ น ร้ านค้ า
ร้ านอาหาร และอพาร์ทเมนท์ ร้ อยละ 46.4 และบ้ านพักอาศัย ร้ อยละ 53.6
- สถานภาพการอยู่อาศัยของผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ าของบ้ าน/ภรรยา ร้ อยละ 42.8
เป็ นผู้พักอาศัยภายในบ้ านโดยได้ รับมอบหมายจากเจ้ าของบ้ าน ร้ อยละ 7.1 และอื่นๆ
เช่น นิตบิ ุคคลอาคารชุด ร้ อยละ 3.6
- สถานภาพสถานประกอบการของผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ าของกิจการ ร้ อยละ 3.6
และ พนักงาน ร้ อยละ 42.9
- ผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.1 เป็ นเพศหญิง และร้ อยละ 42.9 เป็ นเพศชาย โดย
มีอายุ ของผู้สัมภาษณ์ระหว่ าง 31-40 ปี มากที่สุด ที่ร้อยละ 39.3 รองลงมาอายุ 4150 ปี ที่ร้อยละ 32.1
- สถานภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 60.7 มีสถานภาพสมรส และร้ อยละ 32.1 สถานภาพโสด
- ระดับการศึกษา ร้ อยละ 67.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้ อยละ 17.9 จบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และร้ อยละ 10.7 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา
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บทที่ 3
- สําหรับการนับถือศาสนาของผู้ให้ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้ อยละ
89.3 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ร้ อยละ 7.1 และศาสนาฮินดู ร้ อยละ 3.6
- ภูมิลาํ เนา ผู้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ส่ ว นใหญ่ ย้ า ยมาจากที่อ่ืน ร้ อ ยละ 71.4 และเป็ นคนที่น่ี แ ต่
กําเนิดร้ อยละ 28.6
- การประกอบอาชีพหลักของผู้ให้ สัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 ประกอบอาชีพ
เป็ นพนักงานบริษัท รองลงมา ร้ อยละ 28.6 ประกอบอาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- รายได้ ของผู้ให้ สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ไม่ระบุข้อมูลที่ร้อยละ 35.7 สําหรับผู้ท่ใี ห้ ข้อมูลส่วน
ใหญ่ มีรายได้ มากกว่ า 50,000 บาทขึ้นไป ที่ร้ อยละ 32.2 รองลงมามีร ายได้ ร ะหว่ า ง
30,001-40,000 บาท/คน ที่ร้อยละ 14.3
- รายจ่ายของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ส่วนใหญ่ไม่ระบุข้อมูลที่ร้อยละ 35.7 สําหรับผู้ท่ใี ห้ ข้อมูลส่วน
ใหญ่ มี ร ายจ่ า ยมากกว่ า 50,000 บาทขึ้ นไป ร้ อยละ 25.0 และมี ร ายจ่ า ยระหว่ า ง
10,001-20,000 บาท/คน ที่ร้อยละ 21.4

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
- ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 75.0 ไม่มีโรคประจําตัวที่ต้องเข้ า
รับการรักษา และร้ อยละ 21.4 ได้ รับการรักษาพยาบาล และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6
- สําหรับผู้ท่ีมีโรคประจํา ตัวที่ต้องเข้ ารับการรักษาส่วนใหญ่ ป่ วยเป็ นโรคระบบไหลเวียน
เลือด โรคระบบหายใจ เช่น ภูมแิ พ้ และมากกว่า 1 โรค เท่ากันที่ร้อยละ 33.3
- กรณีมีการเจ็บป่ วย ร้ อยละ 96.4 จะเข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และไม่ระบุ ร้ อยละ
3.6
- สวัสดิการทางสุขภาพ ส่วนใหญ่จะใช้ สวัสดิการประประกันสุขภาพ ร้ อยละ 46.4 รองลง
มาใช้ สทิ ธิประกันสังคมที่ร้อยละ 32.1
- มีความถี่ในการเข้ ารั บการรั กษาพยาบาล ส่วนใหญ่ มากกว่ า 12 เดือน/ครั้ ง ที่ร้อยละ
39.3 รองลงมามีความถี่ 9-12 เดือน/ครั้ง ที่ร้อยละ 21.4
- ค่ ารักษาพยาบาลแต่ ละครั้งส่วนใหญ่ ใช้ สวัสดิการทางสุขภาพ ร้ อยละ 50.0 รองลงมา
มีค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งมากกว่า 1,000 บาท ที่ร้อยละ 32.1

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมโดยทัว่ ไปของชุมชน
การสํารวจด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุมชนในปัจจุบัน เพื่อประเมินถึงความพร้ อมและเพียง
พอของระบบสาธารณูปโภคในปัจจุ บัน ได้ แก่ ด้ านความเพียงพอของนํา้ ใช้ การกําจัดขยะมูลฝอย ด้ านความเพียง
พอของไฟฟ้ า ตลอดจนผลกระทบด้ านเสียงดัง การจราจร และปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน
- การใช้ นาํ้ ทั้งหมดใช้ นาํ้ จากการประปานครหลวง โดยมีปริมาณนํา้ ที่ใช้ เพียงพอร้ อยละ
96.4 และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6
- การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยตั้งพักไว้ หรือนําไปทิ้งถังขยะรองรับ ร้ อยละ 96.4
และได้ รับบริการเก็บขนจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยร้ อยละ 89.3 ไม่มีปัญหาใดๆ และ
ร้ อยละ 7.1 ประสบปัญหาขยะตกค้ าง และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6
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- การใช้ ไฟฟ้ าทั้งหมดได้ รับบริการจากการไฟฟ้ านครหลวง โดยร้ อยละ 78.5 ไม่มีปัญหา
เรื่องการใช้ ไฟฟ้ า และร้ อยละ 17.9 ประสบปัญหาไฟฟ้ าตกหรือดับเป็ นครั้งคราว และไม่
ระบุ ร้ อยละ 3.6
- เสียงดังรบกวน พบว่าร้ อยละ 89.3 ไม่มีปัญหาเสียงดังรบกวน และร้ อยละ 7.1 มีปัญหา
เสียงดังรบกวน เช่น การจราจรบนถนนสาธารณะ และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6
- การจราจร พบว่ามีการติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้ า-เย็น ร้ อยละ 85.7
- อาชญากรรม ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ร้ อยละ 60.7 มีปัญหาอาชญากรรมแต่นานๆ ครั้ง
ร้ อยละ 35.7 และไม่ระบุ ร้ อยละ 3.6

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็ นต่ อการพัฒนาโครงการ ช่ วงการก่อสร้าง และช่ วงเปิ ดดํา เนิน
การ
จากการสํารวจความคิดเห็นของคนในชุ มชนใกล้ เคียง พบว่ า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.6 ทราบว่ า
มีการก่อสร้ างโครงการอาคารชุดพักอาศัย FYNN Sukhumvit 31 โดยมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและข้ อกังวลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้ าง และช่วงเปิ ดดําเนินการโครงการ
ต่อกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปความห่วงกังวลได้ ดงั นี้

1) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที่ 2 ช่วงก่อสร้าง
พบว่าส่วนใหญ่มีความห่วงกังวลในด้ าน ฝุ่ นละออกจากกิจกรรมการก่อสร้ าง การกีดขวางการ
จราจรจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง แรงสั่นสะเทือนจากการทําฐานราก
และการคมนาคม และอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง ตามลํา ดับมีรายละเอียดข้ อห่ วงกังวล 5 อันดับแรก
ดังนี้
(1) ฝุ่ นละอองจากกิจ กรรมการก่ อ สร้ า ง มี ค วามห่ ว งกัง วลในระดั บ มาก ร้ อ ยละ 53.6
ปานกลาง ร้ อ ยละ 14.3 น้ อ ย ร้ อ ยละ 0.0 และไม่ มี ผ ลกระทบร้ อ ยละ 32.1 โดยมี
ข้ อห่วงกังวล และข้ อคิดเห็นดังนี้
- ต้ องมีผ้าใบก่อสร้ างคลุมตัวอาคารให้ มิดชิด
- การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้างต้ อ งมี ผ้ า ใบทึบ คลุ ม ให้ มิ ด ชิ ด ไม่ ใ ห้มี เ ศษดิ น ทรายวั ส ดุ
ก่อสร้ างตกหล่นบนท้ องถนน ทําให้ ผ้ ูใช้ ถนนเกิดอันตรายและความเสียหาย
(2) การกีดขวางการจราจรจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก ร้ อยละ 50.0 ปานกลาง ร้ อยละ 17.9 น้ อย ร้ อยละ 3.6 และไม่มีผลกระทบ ร้ อย
ละ 28.6 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นดังนี้
- ห้ ามจอดรถขวางการจราจรเด็ดขาด เพราะจะทําให้ การจราจรติดมากขึ้น
- ควรจัดให้ มีพ้ ืนที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและรถของคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้ าง
อย่างเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าและเย็น เนื่องจากจะกระทบ
กับการรับส่งนักเรียนในช่วงเช้ า
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(3) เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 50.0 ปาน
กลางร้ อยละ 17.9 น้ อย ร้ อยละ 0.0 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ 32.1 โดยมีข้อห่ วง
กังวล และข้ อคิดเห็นดังนี้
- ให้ หลีกเลี่ยงการก่อสร้ างในยามวิกาล เพราะเป็ นการรบกวนการพักผ่อนอย่างมาก
- ให้ หลีกเลี่ยงการก่อสร้ างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ควบคุมการก่อสร้ างให้ อยู่ในเวลาที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด
(4) แรงสั่นสะเทือนจากการทํา ฐานรากและการคมนาคม มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
ร้ อยละ 32.1 ปานกลาง ร้ อยละ 28.6 น้ อย ร้ อยละ 7.1 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ
32.1 โดยมีข้อห่วงกังวล และข้ อคิดเห็นดังนี้
- แรงสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อโครงสร้ างของบ้ านพักอาศัย ทําให้ เกิดการแตกร้ าว
- ควรมีการสํารวจบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียงก่อนดําเนินการก่อสร้ างเพื่อเป็ นหลักฐาน ใน
กรณีเกิดความเสียหาย
(5) อุบั ติ เ หตุ จ ากการบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง มี ค วามห่ ว งกัง วลในระดั บ มากร้ อ ยละ 32.1
ปานกลาง ร้ อยละ 35.7 น้ อย ร้ อยละ 3.6 และไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ 28.6 โดยมีข้อ
ห่วงกังวล และข้ อคิดเห็นดังนี้
- เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรหนาแน่นให้ ระมัดระวังในการขับขี่อย่างมาก
และควรจํากัดความเร็วในการขนส่งเพื่อความปลอดภัย
- การขนส่งวัสดุ ก่อสร้ างต้ องมีการมัดยึด หรื อคลุ มผ้ าใบให้ แน่ นหนา ไม่ ใ ห้ มี วัส ดุ
ก่อสร้ างหล่นลงจากรถขนส่งเด็ดขาด เนื่องจากเป็ นอันตรายและสร้ างความเสียหาย
นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสัมภาษณ์ของกลุ่มที่ 2 (ระยะ 100 เมตร จากโครงการ)
มีข้อเสนอแนะในช่วงก่อสร้ าง เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
- ทางโครงการต้ องปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่จัด
เตรียมไว้ ทุกข้ ออย่างเคร่งครัด
- ควรมีการฝึ กอบรมให้ หัวหน้ าคนงานและ รภป. สามารถใช้ อปุ กรณ์ดับเพลิงได้

2) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที่ 2 ช่วงเปิ ดดําเนินการ
พบว่าส่วนใหญ่มีความห่ วงกังวลในด้ าน การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น ไอเสีย
รถยนต์จากการวิ่งเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ เสียงจากรถยนต์และกิจกรรม
จากผู้พักอาศัยในโครงการ และนํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก ตามลําดับ มีราย
ละเอียดข้ อห่วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี้
(1) การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น มีความห่วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 57.1
ปานกลาง ร้ อยละ 14.3 น้ อย ร้ อยละ 0.0 และไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ 28.6 โดยมีข้อ
ห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นดังนี้
- การจราจรติดขัดในช่วงเปิ ดดําเนินการเพิ่มมากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนเช้ าและเย็น
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- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย อํา นวยความสะดวกต่อผู้สัญจรผ่านไป-มา
ด้ านหน้ าโครงการด้ วย
- ควรมีการอบรมเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในด้ านการอํานวยความสะดวกจราจร
และขอให้ มีมารยาทและความเกรงใจต่อผู้สญ
ั จรไปมา เวลาปล่อยรถออกจากอาคาร
(2) ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ
25.0 ปานกลาง ร้ อยละ 25.0 น้ อย ร้ อยละ 14.3 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ 35.7
โดยไม่มีข้อห่วงกังวลหรือข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
(3) การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่ วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 17.9
ปานกลาง ร้ อยละ 32.1 น้ อย ร้ อยละ 10.7 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ 39.3 โดยมี
ข้ อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- ควรมีการขุดลอกหรือประสานงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ ามาดําเนินการขุดลอก
ล้ างท่อระบายนํา้ เป็ นประจําทุกปี เพื่อป้ องกันการอุดตันของท่อระบายนํา้ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน
(4) เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
ร้ อยละ 17.9 ปานกลาง ร้ อยละ 28.6 น้ อย ร้ อยละ 17.9 และไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ
35.7 โดยไม่มีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
(5) นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก ร้ อยละ 17.9 ปานกลาง ร้ อยละ 21.4 น้ อย ร้ อยละ 25.0 และไม่มีผลกระทบ ร้ อย
ละ 35.7 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- ควรตรวจสอบความสมบู ร ณ์ข องระบบท่ อ นํา้ ทิ้งเป็ นประจํา และแก้ ไ ขทัน ทีเ มื่ อ
ระบบท่อมีการแตกร้ าว
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ตารางที่ 3.4-9 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายละเอียด

กลุ่มที่ 2 (ระยะ100 เมตร)
28 ตัวอย่าง
จํ านวน (ตย.)
ร้อยละ

กลุ่มที่ 3 (ระยะ 101-1,000 เมตร)
348 ตัวอย่าง
จํ านวน (ตย.)
ร้อยละ

1.การใช้ประโยชน์อาคาร
(1) บ้ านพักอาศัย/อาคารชุดพักอาศัย

15

53.6

132

37.9

(2) สถานประกอบการ

13

46.4

216

62.1

(1) เจ้ าของบ้ าน/ภรรยา

12

42.8

91

26.1

(2) ผู้พักอาศัยภายในบ้ าน(ได้ รับมอบหมาย)

2

7.1

23

6.6

(3) ผู้เช่า

0

0.0

14

4.0

(4) อื่นๆ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด

1

3.6

4

1.2

(1) เจ้ าของกิจการ

1

3.6

84

24.2

(2) ผู้จัดการร้ าน/พนักงาน
2. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
(3) ไม่ระบุ
3. อายุ (ปี )
(1) 20-30 ปี
(2) 31-40 ปี
(3) 41-50 ปี
(4) 51-60 ปี
(5) 61 ปี ขึ้นไป
(6) ไม่ระบุ
4. สถานภาพการสมรส
(1) โสด
(2) สมรส
(3) หม้ าย
(4) หย่าร้ าง
(5) ไม่ระบุ
5. การศึกษาจบสุงสุด
(1) ตํ่ากว่าประถมศึกษา
(2) ประถมศึกษา
(3) มัธยมศึกษาตอนต้ น
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย
(5) อนุปริญญา
(6) ปริญญาตรี
(7) สูงกว่าปริญญาตรี
(8) ไม่ได้ เรียนหนังสือ

12

42.9

132

37.9

12
16
0

42.9
57.1
0.0

151
197
0

43.4
56.6
0.0

3
11
9
1
4
0

10.7
39.3
32.1
3.6
14.3
0.0

49
85
97
84
33
0

14.1
24.4
27.9
24.1
9.5
0.0

9
17
1
1
0

32.1
60.7
3.6
3.6
0.0

141
162
6
10
29

40.5
46.6
1.7
2.9
8.3

0
0
0
1
3
19
5
0

0.0
0.0
0.0
3.6
10.7
67.9
17.9
0.0

0
0
2
15
75
148
108
0

0.0
0.0
0.6
4.3
21.6
42.5
31.0
0.0

(ร้ านค้ า/ร้ านอาหาร/อพาร์ทเมนท์/โรงแรม/สํานักงาน)
1.1 สถานภาพของการอยู่อาศัย

1.2 สถานภาพของสถานประกอบการ
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ตารางที่ 3.4-9(1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการในกลุ่มที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ครั้งที่ 1
รายละเอียด

6. นับถือศาสนา
(1) พุทธ
(2) อิสลาม
(3) คริสต์
(4) อื่นๆ ระบุ ฮินดู ซิกข์
(5) ไม่ระบุ
7. ภูมลิ ําเนา
(1) เป็ นคนที่น่ีแต่กาํ เนิด
(2) ย้ ายมาจากที่อ่นื
(3) ไม่ระบุ
8. อาชีพ
(1) แม่บ้าน/พ่อบ้ าน/ว่างงาน/เกษียณอายุ
(2) รับราชการ
(3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริษัท
(5) ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
(6) รับจ้ างทัว่ ไป
(7) เกษตรกร
(8) อื่นๆ เช่น นักศึกษา
(9) ไม่ระบุ
9. รายได้ของท่าน ….. บาท/เดือน
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท
(2) 10,001-20,000 บาท
(3) 20,001-30,000 บาท
(4) 30,001-40,000 บาท
(5) 40,001-50,000 บาท
(6) มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
(7) ไม่ระบุ
10. รายจ่ ายของท่าน …... บาท/เดือน
(1) น้ อยกว่า 10,000 บาท
(2) 10,001-20,000 บาท
(3) 20,001-30,000 บาท
(4) 30,001-40,000 บาท
(5) 40,001-50,000 บาท
(6) มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
(7) ไม่ระบุ
11. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลใน
บ้านพักอาศัย มีอาการเจ็ บป่ วย หรือโรคประจํ า
ตัวที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เคย
(3) ไม่ระบุ

กลุ่มที่ 2 (ระยะ100 เมตร)
28 ตัวอย่าง
จํ านวน (ตย.)
ร้อยละ

กลุ่มที่ 3 (ระยะ 101-1,000 เมตร)
348 ตัวอย่าง
จํ านวน (ตย.)
ร้อยละ

25
0
2
1
0

89.3
0.0
7.1
3.6
0.0

315
3
24
6
0

90.5
0.9
6.9
1.7
0.0

8
20
0

28.6
71.4
0.0

136
183
29

39.1
52.6
8.3

2
0
0
16
8
1
0
0
1

7.1
0.0
0.0
57.1
28.6
3.6
0.0
0.0
3.6

46
14
7
128
111
42
0
0
0

13.2
4.0
2.0
36.8
31.9
12.1
0.0
0.0
0.0

1
2
2
4
0
9
10

3.6
7.1
7.1
14.3
0.0
32.2
35.7

8
47
61
67
65
71
29

2.3
13.5
17.5
19.3
18.7
20.4
8.3

0
6
3
1
1
7
10

0.0
21.4
10.7
3.6
3.6
25.0
35.7

11
56
49
77
64
62
29

3.2
16.1
14.1
22.1
18.4
17.8
8.3

21
6
1

75.0
21.4
3.6

221
127
0

63.5
36.5
0.0
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ตารางที่ 3.4-9(2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการในกลุ่มที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ครั้งที่ 1
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายละเอียด

กลุ่มที่ 2 (ระยะ100 เมตร)
28 ตัวอย่าง
จํ านวน (ตย.)
ร้อยละ

กลุ่มที่ 3 (ระยะ 101-1,000 เมตร)
348 ตัวอย่าง
จํ านวน (ตย.)
ร้อยละ

12. โรคประจํ าตัวทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษา

(1) โรคระบบไหลเวียนเลือด
(2) โรคภูมิแพ้ จากฝุ่ นละออง และโรคระบบหายใจ
(3) โรคเบาหวาน
(4) โรคระบบทางเดินอาหาร
(5) เป็ นมากกว่า 1 โรค
(6) อื่นๆ
(7) ไม่ระบุ
13. ถ้าเคยท่านหรือบุคคลในบ้านพักอาศัยเข้า
รับการรักษาที่ใด
(1) โรงพยาบาล
(2) คลีนิก
(3) สถานีอนามัย
(4) ซื้อยามาทานเอง
(5) อื่นๆ
(6) ไม่ระบุ
14. สวัสดิการทางสุขภาพ
(1) บัตรทอง
(2) สิทธิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ
(3) สิทธิประกันสังคม
(4) สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ
(5) ไม่มี
(6) ไม่ระบุ
15. ความถีใ่ นการเข้ารับการรักษาท่านหรือ
บุคคลในบ้านพักอาศัย(เดือน/ครั้ง)
(1) น้ อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง
(2) 3-6 เดือน/ครั้ง
(3) 6-9 เดือน/ครั้ง
(4) 9-12 เดือน/ครั้ง
(5) มากกว่า 12 เดือน/ครั้ง
(6) ไม่ระบุ
16. ค่ารักษาบริการแต่ละครั้ง
(1) ใช้ สวัสดิการทางสุขภาพ
(2) น้ อยกว่า 100 บาท/ครั้ง
(3) 100-500 บาท/ครั้ง
(4) 500-1,000 บาท/ครั้ง
(5) มากกว่า 1,000 บาท/ครั้งขึ้นไป
(6) ไม่ระบุ

2
2
0
0
2
0
0

33.3
33.3
0.0
0.0
33.3
0.0
0.0

19
43
24
16
21
4
0

15.0
33.9
18.9
12.6
16.5
3.1
0.0

27
0
0
0
0
1

96.4
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6

213
71
4
49
11
0

61.2
20.4
1.1
14.1
3.2
0.0

0
1
9
13
4
1

0.0
3.6
32.1
46.4
14.3
3.6

61
24
122
94
47
0

17.5
6.9
35.1
27.0
13.5
0.0

5
2
3
6
11
1

17.9
7.1
10.7
21.4
39.3
3.6

28
63
84
67
106
0

8.0
18.1
24.1
19.3
30.5
0.0

14
0
0
4
9
1

50.0
0.0
0.0
14.3
32.1
3.6

133
0
0
43
172
0

38.2
0.0
0.0
12.4
49.4
0.0
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ตารางที่ 3.4-9(3) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ ยู่โดยรอบโครงการในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ครั้งที่ 1
ส่วนที่ 3 ข้อมู ลด้านสิง่ แวดล้อมโดยทัว่ ไปของชุมชน
กลุ่มที่ 2 (28 ตัวอย่าง)
ร้อยละ
จํ านวน(ตย.)

รายละเอียด
17. สภาพสิ่งแวดล้ อมก่อนมีการก่อสร้ างโครงการ
17.1 ปริมาณนํา้ ใช้ ท่ที ่านได้ รับ (การประปาส่วนนครหลวง) เพียงพอหรือไม่
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ
- ไม่ระบุ
17.2 ท่านมีวิธกี ารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เกิดขึ้นอย่างไร
- ตั้งพักไว้ หรือนําไปทิ้งยังถังขยะรองรับ
- จัดการด้ วยตนเอง
- ไม่ระบุ
17.3 กรณีท่ที ่านได้ รับบริการเก็บขนขยะจากสํานักงานเขตวัฒนา ท่านประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการเก็บขนหรือไม่
- ไม่มีปัญหาใดๆ
- ประสบปัญหาขยะตกค้ าง
- ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่รองรับขยะไม่เพียงพอ
- ประสบปัญหาไม่มีถงั ขยะหรือที่ต้ังถังขยะ
- อื่นๆ
17.4 ท่านได้ รับปัญหาจากการให้ บริการของการไฟฟ้ าหรือไม่ เช่น ไฟฟ้ า
ดับบ่อย ไฟตก เป็ นต้ น
- ไม่ได้ รับ
- ได้ รับ
- ไม่ระบุ
17.5 ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียงดังรบกวนบ้ างหรือไม่
- ไม่มี
- มี
- ไม่ระบุ
17.6 ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรติดขัดบ้ างหรือไม่
- ไม่มี
- มี
- ไม่ระบุ
17.7 ชุมชนท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมบ้ างหรือไม่
- ไม่มี
- มีแต่นานๆครั้ง
- มี เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
- ไม่ระบุ
18. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit
31
- ทราบ
- ไม่ทราบ
- ไม่ระบุ
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กลุ่มที่ 3 (348 ตัวอย่าง)
ร้อยละ
จํ านวน(ตย.)

27
0
1

96.4
0.0
3.6

332
16
0

95.4
4.6
0.0

27
0
1

96.4
0.0
3.6

348
0
0

100.0
0.0
0.0

25
2
0
0
1

89.3
7.1
0.0
0.0
3.6

297
27
10
14
0

85.3
7.8
2.9
4.0
0.0

22
5
1

78.5
17.9
3.6

316
32
0

90.8
9.2
0.0

25
2
1

89.3
7.1
3.6

282
66
0

81.0
19.0
0.0

3
24
1

10.7
85.7
3.6

114
234
0

32.8
67.2
0.0

17
10
0
1

60.7
35.7
0.0
3.6

209
86
53
0

60.1
24.7
15.2
0.0

22
6
0

78.6
21.4
0.0

258
90
0

74.1
25.9
0.0
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5

15

14

9

6

4

5

5

5

2. ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง

3. เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง

4. แรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้ าง

5. นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ าง

6. แรงดันนํา้ ประปาลดลง

7. ไฟฟ้ าตก หรือกระแสไฟฟ้ าชุมชนไม่เพียงพอ

8. กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย

9. การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง

9

5

2

10.2 อุบตั ิเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง

11. กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณ
โดยรอบ เช่น โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น

12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้ าง

5

5

3

-

13.1 การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง

13.2 คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ

14. ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงก่อสร้ าง

15. อื่น …

13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของชุมชนที่อยู่บริเวณ
โดยรอบ

14

10.1 การกีดขวางจราจรจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน

10. การจราจร

มาก

จํ านวน(ตย.)

1. ทําให้ เกิดการทรุดตัวของดิน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ช่วงก่อสร้าง

-

10.7

17.9

17.9

7.1

17.9

32.1

50.0

17.9

17.9

17.9

14.3

21.4

32.1

50.0

53.6

17.9

ร้อยละ

-

5

8

6

3

5

10

5

6

4

6

5

6

8

5

4

11

จํ านวน(ตย.)

-

17.9

28.6

21.4

10.7

17.9

35.7

17.9

21.4

14.3

21.4

17.9

21.4

28.6

17.9

14.3

39.3

ร้อยละ

ปานกลาง

น้อย

-

9

4

6

10

8

1

1

7

9

8

10

6

2

0

0

2

จํ านวน(ตย.)

ได้รบั ผลกระทบ

-

32.1

14.3

21.4

35.7

28.6

3.6

3.6

25.0

32.1

28.6

35.7

21.4

7.1

0.0

0.0

7.1

ร้อยละ

-

17

17

17

15

18

20

20

18

18

19

19

18

19

19

19

18

จํ านวน(ตย.)

-

60.7

60.7

60.7

53.6

64.3

71.4

71.4

64.3

64.3

67.9

67.9

64.3

67.9

67.9

67.9

64.3

ร้อยละ

รวมได้รบั ผลกระทบ

กลุ่มที่ 2 (ระยะ 100 เมตร) ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ 28 ตัวอย่าง

-

11

11

11

13

10

8

8

10

10

9

9

10

9

9

9

10

-

39.3

39.3

39.3

46.4

35.7

28.6

28.6

35.7

35.7

32.1

32.1

35.7

32.1

32.1

32.1

35.7

ร้อยละ

ไม่มีผลกระทบ

-

58

68

64

27

43

99

116

49

52

73

61

68

97

111

124

78

จํ านวน(ตย.)

มาก

ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น

จํ านวน(ตย.)

ตารางที่ 3.4-9(4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 1

-

16.7

19.5

18.4

7.8

12.4

28.4

33.3

14.1

14.9

21.0

17.5

19.5

27.9

31.9

35.6

22.4

ร้อยละ

-

71

121

114

55

76

82

97

73

65

94

89

81

81

96

132

91

จํ านวน(ตย.)

-

20.4

34.8

32.8

15.8

21.8

23.6

27.9

21.0

18.7

27.0

25.6

23.3

23.3

27.6

37.9

26.1

ร้อยละ

ปานกลาง

น้อย

-

117

84

88

106

91

104

89

85

78

112

104

87

93

81

69

86

จํ านวน(ตย.)

ได้รบั ผลกระทบ

-

33.6

24.1

25.3

30.5

26.1

29.9

25.6

24.4

22.4

32.2

29.9

25.0

26.7

23.3

19.8

24.7

ร้อยละ

246

273

266

188

210

285

302

207

195

279

254

236

271

288

325

255

จํ านวน(ตย.)

70.7

78.4

76.4

54.0

60.3

81.9

86.8

59.5

56.0

80.2

73.0

67.8

77.9

82.8

93.4

73.3

ร้อยละ

รวมได้รบั ผลกระทบ

กลุ่มที่ 3 (ระยะ 101-1,000 เมตร) ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ 348 ตัวอย่าง

-

102

75

82

160

138

63

46

141

153

69

94

112

77

60

23

93

จํ านวน(ตย.)

-

29.3

21.6

23.6

46.0

39.7

18.1

13.2

40.5

44.0

19.8

27.0

32.2

22.1

17.2

6.6

26.7

ร้อยละ

ไม่มีผลกระทบ
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มาก

1

-

16. อื่น …

3

10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากผู้พักอาศัย

15. การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ นึ

2

9. อุบตั ิเหตุจากเพลิงไหม้

2

16

8. การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น

14.เงาจากอาคารโครงการ ทําให้ ท่พี ักอาศัยของท่านขาด
แสงแดด

5

7. การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ

1

4

6. กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ

13.เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทําให้ อาคารของท่าน
ร่มเย็นขึ้น

5

5. โครงการใช้ ไฟฟ้ า อาจทําให้ ไฟตก หรือกระแสไฟฟ้ าไม่เพียงพอ

3

5

4. โครงการแย่งใช้ นาํ้ ประปาของชุมชน อาจทําให้ แรงดันนํา้ ประปาลด
ลง

12. อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่อที่พักอาศัยของท่าน

5

3. นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก

5

5

2. เสียงจากรถยนต์ และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ

11. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ

7

จํ านวน(ตย.)

1. ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น

ช่วงเปิ ดดําเนินการ

-

3.6

7.1

3.6

10.7

17.9

10.7

7.1

57.1

17.9

14.3

17.9

17.9

17.9

17.9

25.0

ร้อยละ

-

2

3

2

5

3

10

6

4

9

4

4

4

6

8

7

จํ านวน(ตย.)

-

7.1

10.7

7.1

17.9

10.7

35.7

21.4

14.3

32.1

14.3

14.3

14.3

21.4

28.6

25.0

ร้อยละ

ปานกลาง

น้อย

-

10

8

9

6

9

4

9

0

3

8

8

8

7

5

4

จํ านวน(ตย.)

ได้รบั ผลกระทบ

-

35.7

28.6

32.1

21.4

32.1

14.3

32.1

0.0

10.7

28.6

28.6

28.6

25.0

17.9

14.3

ร้อยละ

-

13

13

12

14

17

17

17

20

17

16

17

17

18

18

18

จํ านวน(ตย.)

-

46.4

46.4

42.9

50.0

60.7

60.7

60.7

71.4

60.7

57.1

60.7

60.7

64.3

64.3

64.3

ร้อยละ

รวมได้รบั ผลกระทบ

กลุ่มที่ 2 (ระยะ 100 เมตร) ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ 28 ตัวอย่าง

-

15

15

16

14

11

11

11

8

11

12

11

11

10

10

10

จํ านวน(ตย.)

-

53.6

53.6

57.1

50.0

39.3

39.3

39.3

28.6

39.3

42.9

39.3

39.3

35.7

35.7

35.7

ร้อยละ

ไม่มีผลกระทบ

-

59

22

18

32

38

41

29

124

64

22

27

31

53

58

49

จํ านวน(ตย.)

มาก

ระดับผลกระทบที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้ น

ตารางที่ 3.4-9(5) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 1 (ต่อ)

-

17.0

6.3

5.2

9.2

10.9

11.8

8.3

35.6

18.4

6.3

7.8

8.9

15.2

16.7

14.1

ร้อยละ

-

63

31

23

77

61

64

43

92

73

65

52

58

88

109

97

จํ านวน(ตย.)

-

18.1

8.9

6.6

22.1

17.5

18.4

12.4

26.4

21.0

18.7

14.9

16.7

25.3

31.3

27.9

ร้อยละ

ปานกลาง

ได้รบั ผลกระทบ

-

78

84

68

92

92

101

87

71

78

99

123

75

101

94

62

จํ านวน(ตย.)

น้อย

-

22.4

24.1

19.5

26.4

26.4

29.0

25.0

20.4

22.4

28.4

35.3

21.6

29.0

27.0

17.8

ร้อยละ

-

200

137

109

201

191

206

159

287

215

186

202

164

242

261

208

จํ านวน(ตย.)

-

57.5

39.4

31.3

57.8

54.9

59.2

45.7

82.5

61.8

53.4

58.0

47.1

69.5

75.0

59.8

ร้อยละ

รวมได้รบั ผลกระทบ

กลุ่มที่ 3 (ระยะ 101-1,000 เมตร) ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ 348 ตัวอย่าง

-

148

211

239

147

157

142

189

61

133

162

146

184

106

87

140

จํ านวน(ตย.)

-

42.5

60.6

68.7

42.2

45.1

40.8

54.3

17.5

38.2

46.6

42.0

52.9

30.5

25.0

40.2

ร้อยละ

ไม่มีผลกระทบ

บทที่ 3

กลุ่มที่ 3 ห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการในรัศมี 101-1,000 เมตร
(1) การกําหนดจํ านวนตัวอย่างทีต่ อ้ งศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ 101-1,000 เมตร มีจาํ นวน 2,580 ครัวเรือน ใช้ การ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ความน่าจะเป็นแบบจับฉลากไม่ใส่คืน (without replacement) โดยเก็บตัวอย่างตามสัดส่วน
ความหนาแน่นของหลังคาเรือนแต่ละส่วน แบ่งเป็ น 4 ส่วน
สํา หรับการกํา หนดจํา นวนตัวอย่ างที่ศึกษา จะพิจารณาจากจํา นวนครั วเรื อนที่อยู่ ในกลุ่ มที่ 3
(กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ 101-1,000 เมตร) จากจํานวนครัวเรือน (Population Size) ที่ปรากฎ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ จากการสํารวจภาคสนามร่วมกับการแปลรูปถ่ายทางอากาศ (Google Earth)ด้ วยสายตา
พบว่ากลุ่มที่ 3 มีจาํ นวนครัวเรือน เท่ากับ 2,580 ครัวเรือน (ภาพที่ 3.4-5)
โดยใช้ สตู รการคํานวณของ Taro Yamane โดยกําหนดให้ ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนี้
n =

N
1+Ne2
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง กําหนดให้ = 0.05
N = จํานวนประชากร
n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าต่างๆลงในสูตรขนาดตัวอย่าง
n
=
2,580
1+(2,580)(0.05)2
ตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน กลุ่ ม ที่ 3 จํ า นวนไม่ น อ้ ยกว่ า 347

ตัวอย่าง
จากการกําหนดจํานวนตัวอย่าง โดยใช้ สตู รการคํานวณของ Taro Yamane ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ที่ 3 จะต้ องศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสิ้น 347 ตัวอย่าง คิดสัดส่วนนํา้ หนักตามรัศมีท่คี าดว่าจะได้ รับ
ผลกระทบแยกออกเป็ น
3.1 ระยะ 101-500 เมตร จากพื้นที่โครงการ โดยให้ สัดส่วนนํา้ หนักจํานวนตัวอย่างที่ร้อย
ละ 70 ของจํา นวนตัวอย่ างทั้งหมดของกลุ่ มที่ 3 เนื่องจากอยู่ ใกล้ เคียงโครงการซึ่งมี
โอกาสได้ รับผลกระทบสูงกว่าครัวเรือนที่อยู่ห่างออกไป
3.2 ระยะ 501-1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ โดยให้ สดั ส่วนนํา้ หนักจํานวนตัวอย่างที่ร้อย
ละ 30 ของจํานวนตัวอย่างทั้งหมดของกลุ่มที่ 3 เนื่องจากอยู่ห่างโครงการค่อนข้ างมาก
คาดว่าได้ รับผลกระทบในระดับที่น้อยลง
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละส่วน สามารถจําแนกครัวเรือน จํานวนที่ต้องเก็บตัวอย่าง และ
จํานวนตัวอย่างที่เก็บได้ จากวิธกี ารเก็บตัวอย่างข้ างต้ น มีรายละเอียด ดังนี้

3-132

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที่ 3
ตารางที่ 3.4-10 จํานวนครัวเรือนของกลุ่มที่ 3 (ห่างจากพื้นที่โครงการในรัศมี 101-1,000 เมตร)
จํ านวน
จํ านวน
สัดส่วน
ตัวอย่าง
(ครัวเรือน) (ร้อยละ)
(ตามทฤษฎี)

ส่วนที่

ระยะ 101-500 เมตร
จากพื้ นทีโ่ ครงการ

ระยะ 501-1,000 เมตร
จากพื้ นทีโ่ ครงการ

จํ านวนตัวอย่าง
(ทีเ่ ก็บได้จริง)

จํ านวนตัวอย่าง
(ทีเ่ ก็บได้จริง)

ส่วนที่ 1 (ด้ านซ้ ายบน)

274

10.62

37

26

11

ส่วนที่ 2 (ด้ านขวาบน)

614

23.80

82

58

25

ส่วนที่ 3 (ด้ านขวาล่าง)

867

33.60

117

82

35

ส่วนที่ 4 (ด้ านซ้ ายล่าง)

825

31.98

111

78

33

รวมตัวอย่างทีต่ อ้ งศึกษา จํ านวน 347 ตัวอย่าง
รวมจํ านวน

2,580

100.00

347
รวมตัวอย่างทีเ่ ก็บได้จริง จํ านวน 348 ตัวอย่าง

(2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง
จากการเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อ ง ประชากร และกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (population and
Sample) โดย ดร.ถาวร ทันใจ (ที่มา : ถาวร ทันใจ.(2555) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง. วิชาระเบียบวิธวี ิจัยทาง
ด้ านรัฐประศาสนศาสตร์ (Pubblic Administration Research Methodology) จาก http://www.fisheries.go.th/
adminis/oldweb/web_files/Prachasamphan/สถิตติ อนที่2.pdf)
โครงการเก็บตัวอย่างจากวิธกี ารเลือกและสุ่มตัวอย่างประชากรตามแนวทางของ ดร .ถาวร ทันใจ
เรื่องการเก็บรวบรวมข้ อมู ล (Data collection) ซึ่งโครงการได้ เลือกใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่ างในกลุ่ มที่ 3 (ห่ างจาก
โครงการระยะ 101-1,000 เมตร) เป็ นการสุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) แบบจับ
ฉลากไม่ใส่คืน (without replacement) โดยเก็บตัวอย่ างตามสัดส่วนความหนาแน่ นของหลั งคาเรือนแต่ละส่วน
แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 3.4-10

(3) ผลการศึกษาการแสดงความคิดเห็น กลุ่มที่ 3 (ระยะ 101-1,000 เมตร)
ผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 101-1,000 เมตร จํานวน 348 ตัวอย่าง
ด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows สามารถสรุปจากผลการให้ สมั ภาษณ์แสดงเป็ นค่าร้ อยละ มีผลสรุปการสํารวจ
ความคิดเห็นด้ วยแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3.4-9
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บทที่ 3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มที่ 3
ลักษณะของข้ อมูลทั่วไปที่สาํ คัญ ได้ แก่ สถานะการอยู่ อาศัย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
ศาสนา ภูมลิ าํ เนา อาชีพ และรายได้ -รายจ่าย เป็ นต้ น
- การใช้ ประโยชน์อาคารของผู้ให้ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็ นสถานประกอบการ เช่น ร้ านค้ า
ร้ านอาหาร และอพาร์ทเมนท์ ร้ อยละ 62.1 และบ้ านพักอาศัย ร้ อยละ 37.9
- สถานภาพการอยู่อาศัยของผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ าของบ้ าน/ภรรยา ร้ อยละ 26.1
เป็นผู้พักอาศัยภายในบ้ านโดยได้ รับมอบหมายจากเจ้ าของบ้ าน ร้ อยละ 6.6 เป็ นผู้เช่ า
ร้ อยละ 4.0 และอื่นๆ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด ร้ อยละ 1.2
- สถานภาพสถานประกอบการของผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าของกิจการ ร้ อยละ 24.2
และ พนักงาน ร้ อยละ 37.9
- ผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 56.6 เป็ นเพศหญิง และร้ อยละ 43.4 เป็ นเพศชาย โดย
มีอายุ ของผู้สัมภาษณ์ระหว่ าง 41-50 ปี มากที่สุด ที่ร้อยละ 27.9 รองลงมาอายุ 3140 ปี ที่ร้อยละ 24.1 และอายุ 51-60 ปี ที่ร้อยละ 24.1
- สถานภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 มีสถานภาพสมรสแล้ ว และโสด ร้ อยละ 40.5
- ระดับการศึกษา ร้ อยละ 42.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา ร้ อยละ 31.0 จบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และร้ อยละ 21.6 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา
- การนับถือศาสนาของผู้ให้ สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 90.5 รองลงมา
ร้ อยละ 6.9 นับถือศาสนาคริสต์ และร้ อยละ 2.6 นับถือศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาอิสลาม
และศาสนาซิกซ์
- ภูมิ ลาํ เนา ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์ส่ ว นใหญ่ ย้ า ยมาจากที่อ่ืน ร้ อยละ 52.6 และเป็ นคนที่น่ี แ ต่
กําเนิดร้ อยละ 39.1 และไม่ระบุท่รี ้ อยละ 8.3
- การประกอบอาชีพหลักของผู้ให้ สัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.8 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัท รองลงมา ร้ อยละ 31.9 ประกอบอาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และ
ร้ อยละ 13.2 เป็ นแม่บ้าน/พ่อบ้ าน/ว่างงาน/เกษียณอายุ
- รายได้ ของผู้ให้ สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ มีรายได้ มากกว่ า 50,000 บาทขึ้นไป ร้ อยละ 20.4
รองลงมามีร ายได้ ร ะหว่ าง 30,001-40,000 บาท/เดือน ที่ร้อ ยละ 19.3 และรายได้
ระหว่าง 40,001-50,000 บาท/เดือน ร้ อยละ 18.7
- รายจ่ ายของผู้ให้ สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ มีรายจ่ ายระหว่ าง 30,000-40,000 บาท/เดือน
ร้ อยละ 22.1 รองลงมามีรายจ่ายระหว่าง 40,001-50,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 18.4
และมีรายจ่ายมากกว่า 50,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 17.8

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
- ในรอบ 1 ปี ที่ผ่า นมา ผู้ให้ สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มี โรคประจํา ตัวที่เ ข้ ารั บการรั กษา ร้ อ ย
ละ 36.5 และไม่ เคยเข้ ารับการรั กษาพยาบาล ร้ อยละ 63.5 ส่วนใหญ่ จะป่ วยเป็ นโรค
ระบบหายใจ เช่น ภูมิแพ้ ร้ อยละ 33.9 รองลงมาป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน ที่ร้อยละ 18.9
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โดยเข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากที่สดุ ร้ อยละ 61.2 รองลงมา รับการรักษาที่คลินิก
ร้ อยละ 20.4 และใช้ สวัสดิการทางสุขภาพ ได้ แก่ สิทธิประกันสังคมมากที่สุด ที่ร้อยละ
35.1 รองลงมา ใช้ สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ ที่ร้อยละ 27.0 ความถี่ในการ
เข้ ารับการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ มากกว่า 12 เดือน/ครั้ง ที่ร้อยละ 30.5 และส่วนใหญ่
มีค่าใช้ จ่ายมากกว่า 1,000 บาท/ครั้งขึ้นไป ที่ร้อยละ 49.4

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมทัว่ ไปของชุมชน
การสํารวจด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยทั่วไปของชุมชนในปั จจุบัน เพื่อประเมินถึงความพร้ อมและเพียง
พอของระบบสาธารณูปโภคในปัจจุ บัน ได้ แก่ ด้ านความเพียงพอของนํา้ ใช้ การกําจัดขยะมูลฝอย ด้ านความเพียง
พอของไฟฟ้ า ตลอดจนผลกระทบด้ านเสียงดัง การจราจร และปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน
- การใช้ นาํ้ ทั้งหมดใช้ นาํ้ จากการประปานครหลวง ร้ อยละ 100.0 โดยมีปริ มาณนํา้ ที่ใช้
เพียงพอร้ อยละ 95.4 และไม่เพียงพอ ร้ อยละ 4.6
- การจัดการขยะมู ลฝอยในครั ว เรื อนโดยตั้ง พั ก ไว้ หรื อนํา ไปทิ้ง ถังขยะรองรั บ ร้ อยละ
100.0 และได้ รับบริ การเก็บขนจากสํา นักงานเขตวัฒนา โดยไม่ มี ปั ญหาใดๆ ร้ อยละ
85.3 รองลงมา ประสบปัญหาตกค้ าง ร้ อยละ 7.8 และประสบปัญหาไม่มีถงั ขยะหรือที่ต้งั
ถังขยะ ร้ อยละ 4.0
- การใช้ ไฟฟ้ าได้ รับบริการจากการไฟฟ้ านครหลวง ร้ อยละ 100.0 โดยไม่มีปัญหาเรื่อง
ไฟฟ้ าตกหรือดับบ่อย ร้ อยละ 90.8 และได้ รับปัญหาไฟฟ้ าตกหรือดับ ร้ อยละ 9.2
- เสียงดังรบกวน พบว่ ามีปัญ หาเสีย งดั งรบกวน ร้ อ ยละ 19.0 ได้ แ ก่ จากการก่ อ สร้ าง
บริเวณพื้นที่ข้างเคียง และการจราจรบนถนนสาธารณะ และไม่มีปัญหาเสียงดังรบกวน
ร้ อยละ 81.0
- การจราจร พบว่ามีการติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้ า-เย็น ร้ อยละ 67.2
- อาชญากรรม ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ร้ อยละ 60.1 รองลงมา มีปัญหาอาชญากรรมแต่
นานๆ ครั้ง ร้ อยละ 24.7 และมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ร้ อยละ 15.2
- ส่ ว นใหญ่ ท ราบว่ า มี ก ารก่ อ สร้ างโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ร้ อย
ละ 74.1 และไม่ทราบว่ามีโครงการ ร้ อยละ 25.9

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็ นต่ อการพัฒนาโครงการ ช่ วงการก่อสร้าง และช่ วงเปิ ดดํา เนิน
การ
1) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที่ 2 ช่วงก่อสร้าง
ส่วนใหญ่มีความห่วงกังวลในด้ าน ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง การกีดขวางการจราจร
จากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุกอ่ สร้ าง และ
แรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้ าง ตามลําดับ มีรายละเอียดข้ อห่วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี้
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(1) ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 35.6 ระดับ
ปานกลาง ร้ อยละ 37.9 ระดับน้ อย ร้ อยละ 19.8 และไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ 6.6 โดย
มีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- การก่อสร้ างอาคาร ต้ องมีการคลุมผ้ าใบให้ มิดชิด ป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายไปยัง
พื้นที่ข้างเคียง และหากผ้ าใบคลุมอาคารชํารุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพ
ดี
(2) การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลในระดับมาก
ร้ อ ยละ 33.3 ระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 27.9 ระดั บ น้ อ ย ร้ อ ยละ 25.6 และไม่ มี ผ ล
กระทบ ร้ อยละ 13.2 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- ในระหว่ างการลงวัสดุก่อสร้ างหรือคนงาน หากมีการจอดรถภายนอกโครงการจะ
ทําให้ การจราจรติดขัด
- ควรจัดพื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างหรือคนงานภายในพื้นที่โครงการ เพื่อหลีก
เลี่ยงการจอดรถกีดขวางการจราจรภายนอกโครงการ
(3) เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 31.9 ระดับ
ปานกลาง ร้ อยละ 27.6 ระดับน้ อย ร้ อยละ 23.3 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ 17.2
โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- หลี กเลี่ ยงการก่อสร้ างในช่ วงเวลากลางคืน และในวั นอาทิต ย์ เนื่ องจากเป็ นการ
รบการเวลาพักผ่อน
(4) อุบั ติ เหตุจากการบรรทุ กวั สดุ ก่อสร้ า ง มี ความห่ วงกังวลในระดั บ มาก ร้ อ ยละ 28.4
ระดับปานกลาง ร้ อยละ 23.6 ระดับน้ อย ร้ อยละ 29.9 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ
18.1 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- ให้ ใช้ ความเร็วตํ่าเมื่อเข้ าสู่พ้ ืนที่ชุมชน
- ถนนสุขุมวิทมีการจราจรหนาแน่นเป็ นประจํา ขอให้ ขับขี่รถบรรทุกอย่ างระมัดระวัง
เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ง่าย
(5) แรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 27.9
ระดับปานกลาง ร้ อยละ 23.3 ระดับน้ อย ร้ อยละ 26.7 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ
22.1 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- การทําเสาเข็มของอาคารโครงการ หากใช้ เข็มตอกจะมีผลกระทบสูง และอาจทําให้
อาคารใกล้ เคียงแตกร้ าว

2) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที่ 3 (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
พบว่ าส่วนใหญ่ มีความห่ วงกังวลในด้ า นการจราจรติด ขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น การ
ระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน เสียงจากรถยนต์และ
กิจกรรมจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก ตามลําดับ
มีรายละเอียดข้ อห่วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี้
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(1) การจราจรติ ดขัด เพราะมีร ถใช้ ถนนมากขึ้น มีความห่ วงกังวลในระดั บ มาก ร้ อ ยละ
35.6 ระดับปานกลาง ร้ อยละ 26.4 ระดับน้ อย ร้ อยละ 20.4 และไม่มีผลกระทบ ร้ อย
ละ 17.5 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นดังนี้
- ควรจัดระบบการจราจรภายในโครงการและบริเวณหน้ าโครงการให้ มีประสิทธิภาพ
เพื่ อป้ องกันปั ญหาจราจรติด ขัด จากการกีด ขวางเส้ น ทางจราจรบริ เ วณภายนอก
โครงการ
(2) การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่ วงกังวลในระดับมาก ร้ อยละ 18.4
ระดับปานกลาง ร้ อยละ 21.0 ระดับน้ อย ร้ อยละ 22.4 และไม่ มีผลกระทบ ร้ อยละ
38.2 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นดังนี้
- ควรมีการดูและขุดลอกท่อระบายนํา้ ในช่วงก่อนเข้ าฤดูฝน เพื่อป้ องกันการอุดตันของ
ท่อระบายนํา้
(3) การเกิดขึ้นของโครงการทํา ให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีข้ ึน มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
ร้ อ ยละ 17.0 ระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 18.1 ระดั บ น้ อ ย ร้ อ ยละ 22.4 และไม่ มี ผ ล
กระทบ ร้ อยละ 42.5 โดยไม่มีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
(4) เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่วงกังวลในระดับมาก
ร้ อ ยละ 16.7 ระดับปานกลาง ร้ อยละ 31.3 ระดั บน้ อ ย ร้ อ ยละ 27.0 และไม่ มีผ ล
กระทบ ร้ อยละ 25.0 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- จํานวนรถที่เพิ่มขึ้นจากโครงการทําให้ มเี สียงดังจากการจราจรมากขึ้น
(5) นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้ พักอาศั ยระบายออกสู่พ้ ื นที่ภายนอก มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก ร้ อยละ 15.2 ระดับปานกลาง ร้ อยละ 31.3 ระดับน้ อย ร้ อยละ 27.0 และ
ไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ 30.5 โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิดเห็น ดังนี้
- ควรดูแลระบบบําบัดนํา้ เสียภายในโครงการให้ สามารถบําบัดนํา้ เสียได้ ตามมาตรฐาน
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
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ต*องเก็บตัวอยาง 37 ตัวอยาง
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รวม

สวนที่ 4 (ด*านขวาลาง)

สวนที่ 3 (ด*านซ*ายลาง)

สวนที่ 2 (ด*านขวาบน)

สวนที่ 1 (ด*านซ*ายบน)

สวนที่

2,580

825

867

614

274

จํานวน
(ครัวเรือน)

347

111

117

82

37

0

100

มาตราสวน

100.00

31.98

33.60

23.80

10.62

200

244

78

82

58

26

400

เมตร

104

33

35

25

11

จํานวนตัวอยาง (ที่เก็บได*จริง)
(สัดสวน 70 : 30)
สัดสวน จํานวนตัวอยาง
(ร*อยละ) (ตามทฤษฎี) ระยะ 100-500 เมตร ระยะ 500-1,000 เมตร
จากพื้นที่โครงการ
จากพื้นที่โครงการ

(ต*องเก็บตัวอยาง จํานวน 347 ตัวอยาง)
เก็บตัวอยางได*จริง จํานวน 348 ตัวอยาง

348

111

117

83

37

รวม

ครัวเรือนที่แสดงความเห็น สวนที่ 4 จํานวน 111 ตัวอยาง

ครัวเรือนที่แสดงความเห็น สวนที่ 3 จํานวน 117 ตัวอยาง

ครัวเรือนที่แสดงความเห็น สวนที่ 2 จํานวน 83 ตัวอยาง

ครัวเรือนที่แสดงความเห็น สวนที่ 1 จํานวน 37 ตัวอยาง

สัญลักษณ#

บทที่ 3

กลุ่มที่ 4 พื้ นทีอ่ ่อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร จํ านวน 23 แห่ง
จํานวนพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในกลุ่มที่ 4 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 23 แห่ ง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
สถานศึกษา จํานวน 14 แห่ ง สถานพยาบาล จํานวน 1 แห่ง ศาสนสถาน จํานวน 3 แห่ ง และสถานทูต จํานวน
5 แห่ง
โดยศึกษาการมีส่วนร่ วมด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีอาํ นาจสูงสุด หรือผู้ท่ีได้ รับมอบ
หมายจากผู้มีอาํ นาจของแต่ละสถานที่น้ันๆ ในกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร มีจาํ นวน 23 แห่ ง รวม
จํ านวน 17 ราย (ภาพที่ 3.4-6) โดยมีข้อห่วงกังวล และข้ อคิดเห็น ดังนี้
ตารางที่ 3.4-11 ข้อห่ วงกังวล และความคิดเห็นของพื้ นทีอ่ ่อนไหว ครั้งที่ 1
พื้ นทีอ่ ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น

สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง
1.โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริ น ทร วิ โ ร ฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ที่ต้ งั : ตั้ง อยู่ ท่ี 176 ซอยสุขุม วิท 23 ประสานมิตร ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อมู ลโรงเรียน : มีลักษณะเป็ นสถานศึกษามีพ้ ืนที่ประมาณ
9 ไร่ สถาปนาขึ้ นเมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2499 สร้ างมา
ประมาณ 60 ปี เปิ ดสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน และหลั ก สู ต รนานาชาติ
มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 2,000 คน ครูและบุคลากร
200 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 5.3 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณประเสิรฐ ขําดํา
ตําแหน่ง : ประธานโครงการงานพัฒนาอาคารฯ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่า มีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกดับ
แต่อย่างใด
- ด้ า นเสี ย งดั ง รบกวน บริ เ วณโรงเรี ย นไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นเสีย งดั ง รบกวน
แต่อย่างใด
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด ทุ ก ช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า (7.00-9.00 น.) และเวลาเย็น (16.00-19.00 น.)
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณโรงเรียน

ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับโรงเรียน
และเป็ นเด็กเล็ก จึงมีความกังวลด้ านฝุ่ นละออง
- เสียงดัง จากการก่ อสร้ า ง เนื่ องจากอาคารเรี ย นด้ านที่ติด กับ โครงการเป็ น
อาคารเรียนด้ านกิจกรรมต่างๆเป็ นส่วนใหญ่ และเป็ นอาคารติดเครื่องปรับ
อากาศทั้งหลัง จึงคาดว่าจะได้ รับผลกระทบด้ านเสียงในระดับปานกลาง
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง คาดว่าจะได้ รับแรงสั่นสะเทือนในช่ วงการทําฐานราก ซึ่งโครงการ
ย่อมมีมาตรการลดผลกระทบอยู่แล้ ว
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับ
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มากเนื่องจากพื้นที่ใกล้ เคียงมีมักมีนาํ้ ขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนัก
- การกีด ขวางการจราจรจากการขนส่ งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วง
กังวลในระดับมาก เนื่องจากในช่วงเวลาเช้ าและเย็นจะมีรถติดเป็ นประจําทุก
วัน จากผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน
- อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง
เนื่องจากถนนแคบและมีการจราจรหนาแน่น
- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่นโรคเครียด
ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับปานกาง
- การตกหล่ น ของอุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ าง มี ค วามห่ ว งกั ง วลในระดั บ ปานกลาง
โครงการมีมาตรการป้ องกันอยู่แล้ วขอให้ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง
เนื่องจากทําให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ได้
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความกังวลต่อไอเสียรถยนต์
จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการในระดับปานกลาง
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้ พักอาศัยในโครงการ มีความกังวลต่ อ
เสียงรบกวนจากผู้พักอาศัยในระดับปานกลาง
- นํา้ เสีย จากกิจ กรรมของผู้ พั ก อาศั ย ระบายออกสู่พ้ ื นที่ภ ายนอก เนื่ อ งจาก
โครงการจัดให้ มีระบบบํา บัดนํา้ เสียและระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
ทางด้ านหน้ าของโครงการ ซึ่งเป็ นคนละด้ านกับโรงเรียน จึงมีความห่ วงกังวล
ในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่ วมขัง พื้ นที่โ ดยรอบ มีความห่ วงกัง วลในระดับมาก
เนื่องจากพื้นที่ใกล้ เคียงมีมักมีนาํ้ ขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนัก
- การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง ปั จจุ บันซอยสุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ นประจํา และการมีโครงการทํา ให้
การจราจรหนาแน่นขึ้น
- การเปลี่ ย นแปลงสุน ทรี ย ภาพและทัศ นี ย ภาพ มี ค วามกัง วลในระดั บ มาก
เนื่องจากพื้นที่โครงการเดิมมีต้นไม้ ใหญ่ จาํ นวนมาก และเปลี่ยนแปลงเป็ น
อาคาร
- อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลมต่อที่พักอาศัย มีความกังวลในระดับมาก
- เงาจาก อาคารโครงการมี ป ระโยชน์ ช่ ว งทํา ให้ อ าคารของท่ า นร่ ม เย็น ขึ้ น
มีความกังวลในระดับปานกลาง
2. โรงเรี ย น สาธิ ตมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
ที่ ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 176 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 23 ประสานมิ ต ร แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
ถ น น สุ ขุ ม วิ ท แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ห นื อ เ ข ต วั ฒ น า - ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร 10110
เก็บขนทุกวัน โดยไม่ประสบปัญหาขยะตกค้ างแต่อย่างใด
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ย นการสอนตั้ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 1,811
คน ครูและบุคลากรประมาณ 178 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 70 เมตร (ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณปราโมทย์ แขกระจ่าง
ตําแหน่ง : รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายบริหาร
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ า มีความเพียงพอ และไม่ ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตก
และดับ
- ด้ า นเสี ย งดั ง รบกวน บริ เ วณโรงเรี ย นไม่ ป ระสบปั ญ หาด้ า นเสี ย งดั ง รบกวน
แต่อย่างใด
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด ทุ ก ช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็น
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ เคียง
ช่วงก่อสร้าง
- มีความห่ วงกังวลในระดับมากในด้ านไฟฟ้ าตกดับ หรือกระแสไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ
การจราจรติ ด ขั ด และการกีด ขวางการจราจร และอุบั ติเ หตุ จ ากรถบรรทุ ก วั ส ดุ
ก่อสร้ าง ตามลํา ดับ โดยเน้ นยํา้ ให้ ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ ให้ ไว้ อย่ างเคร่ งครั ด
เพื่อลดผลกระทบต่อโดยรอบ
- มีความห่วงกังวลในระดับปานกลางในด้ านการทรุดตัวของดิน ฝุ่ นละออง เสียง และ
แรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้ างโครงการ นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
แรงดันนํา้ ประปาลดลง กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย การระบายนํา้ และนํา้
ท่วมขังพื้นที่ใกล้ เคียง ผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนโดยรอบ และความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ตามลําดับ
- มีความห่ วงกังวลในระดับน้ อยในด้ านความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่ วงการ
ก่อสร้ าง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- มีความห่ วงกังวลในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านโครงการแย่งใช้ นาํ้ ประปาของชุมชน
ทํา ให้ แรงดันนํา้ ลดลง โครงการแย่ งใช้ ไฟฟ้ าอาจทํา ให้ ไฟตกหรื อ กระแสไฟฟ้ า
ไม่เพียงพอ และการจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น
- มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลางในด้ านไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่
โครงการ เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้ พั กอาศัยในโครงการ นํา้ เสียจาก
กิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ อง
พักขยะรวมของโครงการ การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ อุบัติเหตุจาก
การเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จากผู้ พั ก อาศั ย การ
เปลี่ ย นแปลงสุน ทรี ย ภาพและทัศ นี ย ภาพ และเงาจากอาคารบดบั ง ทํา ให้ ข าด
แสงแดด ตามลําดับ

3. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ที่ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ ท่ี 3510 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : กรุงเทพมหานคร
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 740
คน ครูและบุคลากรประมาณ 40 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 172 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : 1 ราย

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่า มีความเพียงพอ และไม่ได้ ผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกดับแต่
อย่างใด
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียนไม่ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวน
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด ทุ ก ช่ ว งเวลา
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณเดือนเต็ม น้ อยเจริญ
ตําแหน่ง : ครูธรุ การ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า-เย็น และช่วงนักเรียนเลิกเรียน
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน ทางโรงเรียนไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง ทางโรงเรียนไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง ทางโรงเรียนไม่มขี ้ อห่วงกังวลงแต่อย่างใด
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม ทางโรงเรียนไม่มีข้อห่ วงกังวล
แต่อย่างใด
- เนื่องจากสุขุมวิท มีการก่อสร้ างเป็ นประจําและทางโรงเรียนไม่เคยได้ รับผลกระทบ
จากการก่อสร้ าง จึงไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงก่อสร้ างแต่อย่างใด
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การเปลี่ยนแปลงสุนทรี ยภาพและทัศนียภาพ ทางโรงเรี ยนไม่ มีข้อห่ วงกังวลแต่
อย่างใด
- การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น ทางโรงเรียนไม่มีข้อห่ วงกังวลแต่อย่าง
ใด

4. โรงเรี ยน อนุ บาล ไอ พี ซี อิ นเตอร์ เ นชั น่ แนล
(IPC International Kindergarten)
ที่ ต้ ั ง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 313 ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้ง แต่ ร ะดับ ชั้ น
อนุบาลชั้น 1-3 หลักสูตรนานาชาติระบบอังกฤษ มีนักเรียน
ประมาณ 60 คน ครูและบุคลากร 12 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 200 เมตร (ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณณัฐพร ถาวรศักดิ์

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่า มีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกดับ
แต่อย่างใด
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียนไม่ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวน
- ด้ านการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาก่อนเข้ าเรียน และหลังเลิกเรียน
- ปั ญ หาอาชญากรรม พบว่ า มี ปั ญ หาอาชญากรรมบริ เ วณโรงเรี ย นเกิ ด ขึ้ น
นานๆครั้ง
ช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน ทางโรงเรียนฯ ไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- ฝุ่ นละออง คาดว่าได้ รับผลกระทบในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ไม่
ไกลจากพื้นที่โครงการ
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง ทางโรงเรียนฯ ไม่มีข้อห่วงกังวลแต่อย่างใด เนื่องจากคาด
ว่าอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ ยินเสียงจากพื้นที่โครงการ
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ าง ทางโรงเรียนฯ ไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- การจราจร คาดว่าจะได้ รับผลกระทบในระดับมาก โดยเฉพาะเวลารับ-ส่งนักเรียน
ในช่ วงเช้ าและเย็น เนื่องจากการเข้ า-ออกของโรงเรียนใช้ เส้ นทางซอยสุขุมวิท 31
ร่วมกันเส้ นทางขนส่งของโครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจร โรงเรียนใช้ เส้ นทางเข้ า-ออกซอยสุขุมวิท 31 ร่วมกับโครงการ ความว่า
จํานวนรถที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ การจราจรติดขัดมากขึ้น

ตําแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
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สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท - ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
สังกัด : มหาวิทยาลัย
ข้อมู ลสถานศึกษา : เปิ ดสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
คณะ อาทิเช่ น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ - ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและดับ
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บ่อยครั้ง
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนจาก
คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ ฯลฯ
ระยะห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ : 202 เมตร (ทิศ ตะวั น ตก พื้นที่ก่อสร้ างข้ างเคียง และการจราจรบนถนนอโศกมนตรี
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่าบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ประสบปั ญหานํา้ ท่วมขัง เมื่อเวลา
เฉียงเหนือ)
ฝนตกหนัก และในปี พ.ศ.2554 ไม่ได้ รับผลกระทบจากนํา้ ท่วมขัง
จํ านวน : 1 ราย
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บัน พบว่ า มีปัญหาสภาพการจราจรติดขัด ทุกช่ ว งเวลา โดย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณผดุง สุขเกษม
เฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็น
ตําแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้ า ฝ่ ายนโยบาย
- ปัญหาอาชญากรรม พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เช่น การปล้ น วิ่ง
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ราว ลักขโมย เกิดขึ้นบ้ างนานๆ ครั้ง
ช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง ควบคุมฝุ่ นละอองที่แหล่งกําเนิดให้ ดี เพื่อป้ องกัน
การฟุ้ งกระจายออกสู่พ้ ืนที่ใกล้ เคียง
- เสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้ าง และคมนาคมขนส่ง ทํางานที่มีเสียงดังในช่ วงเวลาที่
กําหนด
- แรงสั่นสะเทือนจากการทําฐานราก และคมนาคมขนส่ง การทําฐานราก ต้ องเลือก
ใช้ วธิ ที ่เี หมาะสม เพื่อป้ องกันความเสียหายต่ออาคารที่ก่อสร้ างมาก่อน
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริ เวณพื้ นที่ใ กล้ เคียง ปั จจุ บันกรุงเทพมหานคร มี
ปั ญหาการระบายนํา้ อย่างหนัก จึงอยากให้ โครงการดูแล อย่ าให้ มีวัสดุก่อสร้ างไป
อุดตันบริเวณท่อระบายนํา้ สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบด้ านการระบายนํา้
- การกีดขวางการจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่คอย
อํานวยความสะดวกบริเวณด้ านหน้ าพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเข้ าออกของรถขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง เพื่ อป้ องกัน การจอดกีด ขวางการจราจรบนถนน
สาธารณะ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- คุณภาพอากาศ ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการส่งผลให้ ไอเสียรถยนต์จาก
การวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น
- การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจร
ติดขัดเป็ นประจํา โดยเฉพาะในช่วงเวลาเข้ าและเย็น
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ ให้ ระมัดระวังการอุดตันของท่อระบาย
นํา้ ด้ านหน้ าโครงการอย่างดี เนื่องจากบริเวณใกล้ เคียงมีปัญหานํา้ ท่วมขังได้ ง่ายเมื่อ
มีฝนตกหนัก
6. โรงเรี ย น อนุ บ าลนานาชาติ เ ฟิ ร์ส สเตปส์ (The First สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
Steps International Pre – School)
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
ที่ ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 58/2 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 แยก 4 ถนน แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
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สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ชั้นเตรียมอนุ บาล - อนุบาล 3 มีนักเรียนประมาณ 30 คน
ครูและบุคลากร 10 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 230 เมตร (ทิศตะวันออก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : Supreeda Preet

- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับ
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียน ไม่ ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนแต่
อย่างใด
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่ าบริเวณโรงเรียน มีนาํ้ ท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก แต่จะ
ระบายลงท่อระบายนํา้ ภายใน 30 นาที-1 ชั่วโมง
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บันพบว่ ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิท
เพศ : หญิง อายุ : ประมาณ 40 - 50 ปี
ช่วงเวลาเร่งด่วน
ตํา แหน่ ง : ครู ฝ่ ายธุ ร การ (ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ มี
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบพบปัญหาอาชญากรรมบริเวณโรงเรียนแต่อย่างใด
อํานาจ)
ช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง การก่อสร้ างโครงการจะทําให้ มีปริมาณฝุ่ นละอองเพิ่ม
มากขึ้น จึง อยากให้ โครงการปิ ดคลุ ม ผ้ า ใบบริ เ วณพื้ นที่ก่ อ สร้ า งให้ มิ ดชิ ด เพื่ อ
ป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอย
อํา นวยความสะดวกให้ แก่ รถขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง และไม่ จอดกีดขวางการจราจร
ภายนอกโครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

7. โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 63 สุขุมวิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
สังกัด : สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ย นการสอนตั้ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
เตรี ย มอนุ บ าลถึง อนุ บ าลศึ ก ษาปี ที่ 3 มี นัก เรี ย นประมาณ
115 คน ครูและบุคลากรประมาณ 20 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 274 เมตร (ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณปิ ยณัฐฎา ชาวเนื้อดี
ตําแหน่ง : ครูประจําโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับ
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียน ไม่ ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนแต่
อย่างใด
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่ าบริเวณโรงเรียน มีนาํ้ ท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก แต่จะ
ระบายลงท่อระบายนํา้ ภายใน 30 นาที-1 ชั่วโมง
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บันพบว่ ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิท
ช่วงเวลาเร่งด่วน
- ปั ญหาอาชญากรรม พบปั ญหาอาชญากรรมบริเวณโรงเรียน เช่ น การปล้ น วิ่งราว
ลักขโมย เกิดขึ้นบ้ างนานๆ ครั้ง
ช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง โรงเรียนเปิ ดสอนเด็กระดับอนุบาลฝุ่ นจากการก่อสร้ าง
อาจปลิวมายังโรงเรียน ทําให้ นักเรียนมีอาการภูมแิ พ้ ได้ ทําให้ มคี วามห่วงกังวลเรื่อง
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ฝุ่ นละอองในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง โรงเรียนเปิ ดสอนเด็กระดับอนุบาลจะมีการนอนกลางวัน
การก่อสร้ างอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ทําให้ มีความห่ วง
กังวลเรื่องเสียงในระดับมาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ าง การก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ก่อให้ เกิดแรงสั่น
สะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ อาจทําให้ อาคารทรุด หรือร้ าวได้
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน เนื่องจากถนนสุขมุ วิทและ
ถนนข้ างเคียง มีสภาพการจราจรติดขัด จึงอยากให้ ดูแลเรื่องการขนส่ งวัสดุให้ ดี
อย่าจอดรถกีดขวางเส้ นทางการจราจร
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจร ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นจากโครงการอาจส่งผลกระทบต่ อการจราจร
บริเวณถนนสุขมุ วิท และถนนสาธารณะข้ างเคียงได้

8. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ท่ี ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน
ข้อมู ลโรงเรี ยน : เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับ
อนุ บาล ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 (Grade12) หลักสูตรระบบ
อังกฤษ/สิงคโปร์ มีนักเรี ยนจํา นวนประมาณ 375 คน ครู
และบุคลากร 30 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 370 เมตร (ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณนริศรา ออมแก้ ว

เพศ : หญิง อายุ : ประมาณ 30 - 40 ปี
ตําแหน่ง: ครูฝ่ายธุรการ (ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากผู้มี
อํานาจ)

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับ
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียน ไม่ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนแต่
อย่างใด
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่ าบริเวณโรงเรียน มีนาํ้ ท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก แต่จะ
ระบายลงท่อระบายนํา้ ภายใน 30 นาที-1 ชั่วโมง
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บันพบว่ ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิท
ช่วงเวลาเร่ งด่วน
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณโรงเรียนแต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- การจราจร ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงก่อนเข้ าเรียนและหลังเลิกเรียน เนื่องจาก
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลด้ านอื่นๆในช่วงการก่อสร้ าง เนื่องจากคาดว่าอยู่ไกลจากโรงเรียน
พอสมควร
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจรติดขัด เนื่องจากปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในด้ านอื่นๆ เนื่องจากคาดว่าอยู่ไกลจากโรงเรียนพอสมควร

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
9. โรงเรียนอนุ บาลจุฑาภรณ์
ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 333/99 ซอยสุขมุ วิท 31 แขวงคลองตัน - ครั้งที่ 1 : วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึงผู้
อํานวยการโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิด
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา เห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กับคุณนุวัตร สิมันตะ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (เอกสารเชิง
เอกชน
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ข้อมู ลโรงเรี ย น : เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับ ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5) โดยทางโรงเรียนได้ ส่งเอกสารต่อไปยังผู้อาํ นวยการ
อนุ บาล ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนักเรี ยนจํา นวนประมาณ โรงเรียนรับทราบแล้ ว และไม่แสดงความคิดเห็น
500 คน ครูและบุคลากร 48 คน
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 448 เมตร (ทิศตะวันออก ผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความ
เฉียงเหนือ)
คิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่
จํ านวน : ปรึกษาฯ ได้ พบกับคุณวินัย เปลี่ยนน้ อย ครูฝ่ายธุรการ ได้ รับการชี้แจงว่ า ทางผู้
บริหารโรงเรียนไม่สะดวกที่จะตอบแบบสอบถามและปฏิเสธการรับเอกสาร
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : 10. โรงเรียนนานาชาติ โมเดิรน์ กรุงเพทฯ
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 125-135 ซอยพร้ อมมิตร ถนนสุขุมวิท
39 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร
10110
สังกัด : สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน
ข้อมู ลโรงเรี ย น : เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับ
อนุ บ าล ถึ ง ชั้ น ปี ที่ 10 หลั ก สูต รระบบอั ง กฤษ มี นั ก เรี ย น
จํานวนประมาณ 500 คน ครูและบุคลากร 30 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 560 เมตร (ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณอรุณี เดชเดโช
ตําแหน่ง : ครูประจําโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับ
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียน ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนจากการ
จราจรบนถนนใกล้ เคียง
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่าบริเวณโรงเรียน ไม่มปี ัญหาด้ านการระบายนํา้
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บันพบว่ ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิท
และถนนเพชรบุรีในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าและเย็น
- ปัญหาอาชญากรรม พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณโรงเรียนนานๆ ครั้ง
ช่วงก่อสร้าง
- การจราจรติดขัด ควรจัดเจ้ าหน้ าที่คอยอํา นวยความสะดวกให้ แก่ ร ถขนส่ ง วัสดุ
ก่อสร้ าง และไม่จอดกีดขวางการจราจรภายนอกโครงการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในด้ านอื่นๆ เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากพื้นที่โครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการ เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากพื้นที่โครงการ

11. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 67 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลโรงเรียน : เปิ ดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 3,081 คน ครูและบุคลากร
ประมาณ 100 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 602 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
ตําแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนา

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของสํานักงานเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ า มีความเพียงพอ และโดยมีปัญหาไฟดับบ้ างบางครั้งจาก
การย้ ายสายไฟแรงสูง
- ด้ านเสียงดังรบกวน พบว่ า ได้ รับเสียงดังรบกวนจากสถานบันเทิงและหน่ วยงาน
ก่อสร้ างใกล้ เคียง
- ด้ านการระบายนํา้ ไม่พบปัญหานํา้ ท่วมขังแต่อย่างใด
- ด้ านการจราจร ปัจจุบนั พบว่ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดทุกช่วงเวลา

3-146

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที่ 3

พื้ นทีอ่ ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ
วิทยาลัยและศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
- ปัญหาอาชญากรรม พบปัญหาอาชญากรรมนานๆ ครั้ง
ช่วงก่อสร้าง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่ วงเวลาเร่ งด่วน และกํา ชับให้ พนักงานขับรถขับ
อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีการจราจรหน้ าแน่นตลอดเวลา
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรือกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจรติดขัด ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ อาจส่งผลกระทบทําให้ การ
จราจรบนท้ องถนนติดขัดมากขึ้น
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรือกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง

12. โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล ไ อ วี่ บ า ว น ด์ (Ivy Bound บริษทั ที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
International School)
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึงผู้
ทีต่ ้ งั : เลขที่ 49 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขต อํานวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
คิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เป็ นโรงเรี ย นนานาชาติ เปิ ดสอนระดั บ ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กับฝ่ ายประชาสัมพั นธ์ของโรงเรี ยน โดยเจ้ าหน้ าที่ไ ด้
เตรี ย มอนุ บ าล จนถึ ง อนุ บ าลชั้ น ปี ที่ 3 มี นั ก เรี ย นจํา นวน ปฏิ เ สธการรั บ เอกสาร และชี้ แจงว่ า ทางโรงเรี ย น ไม่ มี น โยบายในการตอบ
แบบสอบถาม เนื่องจากมีแบบสอบถามเข้ ามายังโรงเรียนเป็ นจํานวนมาก
ประมาณ 600 คน ครูและบุคลากร 70 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 707 เมตร (ทิศตะวันออก - ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึงผู้
เฉียงใต้ )
อํานวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์แบบ
จํ านวน : ลงทะเบียน และทางโรงเรียนได้ รับเอกสารในวันที่ 21 กันยายน 2559 แต่ไม่แสดง
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ความคิดเห็น
ตําแหน่ง : - ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 พบฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน โดยเจ้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งว่ าผู้บริ หารโรงเรียนมีนโยบาย
ไม่ ขอรั บแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวกับการก่ อสร้ างโครงการทุกโครงการ
เนื่องจาก การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นการรบกวนเวลาการทํางาน และ
ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับงานวิชาการของโรงเรียนแต่อย่างใด
13. โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
ที่ ต้ ัง : เลขที่ 62 ซอยพร้ อมพงศ์ (สุ ขุ ม วิ ท 39) แขวง - ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ข้อมู ลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนเอกชน เปิ ดสอนระดับชั้น
อนุบาล มีนักเรียนจํานวนประมาณ 30 คน ครูและบุคลากร
ประมาณ 7 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 735 เมตร (ทิศตะวันออก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณไขศรี บุญธรรม
ตํา แหน่ ง : ครู ป ระจํา ชั้ น (ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ มี
อํานาจ)

- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับ
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงเรียน ไม่ ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนแต่
อย่างใด
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่ าบริเวณโรงเรียน มีนาํ้ ท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก แต่จะ
ระบายลงท่อระบายนํา้ ภายใน 30 นาที-1 ชั่วโมง
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บันพบว่ ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิท
ช่วงเวลาเร่งด่วน
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณโรงเรียนแต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน โครงการควรจัดระบบ
จราจรภายในโครงการให้ ดี และควรจัดที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างให้ อยู่ภายใน
โครงการ เพื่อป้ องกันการกีดขวางเส้ นทางการจราจร
- อุบตั ิเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง ในการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ควรมีผ้าใบปิ ดคลุม
มิดชิด เพื่อป้ องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง และการเกิดอุบตั ิเหตุ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจรติดขัด ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ อาจส่งผลกระทบทําให้ การ
จราจรบนท้ องถนนติดขัดมากขึ้น

14. โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนกํา แพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สั ง กั ด : สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้ง แต่ ร ะดับ ชั้ น
อนุ บาล– ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนักเรี ยนประมาณ 306
คน ครูและบุคลากรประมาณ 38 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 880 เมตร (ทิศเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณกนกกร จันดี
ตําแหน่ง : ครูธรุ การ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ า นการใช้ นาํ้ ได้ รับ บริ ก ารนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง และมีแ รงดัน
นํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตห้ วยขวางเข้ ามาดําเนิน
การเก็บขนทุกวัน โดยประสบปัญหาเกี่ยวกับถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับแต่อย่างใด
- ด้ า นเสี ย งดั ง รบกวน บริ เ วณโรงเรี ย นไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นเสีย งดั ง รบกวน
แต่อย่างใด
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บัน พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรหนาแน่ น ทุ ก ช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็นบนถนนเพชรบุรี
- ปัญหาอาชญากรรม บริเวณโรงเรียนไม่พบปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- ทางโรงเรียนคาดว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างอาคาร เนื่องจากอยู่ไกล
กับพื้นที่โครงการมาก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ทางโรงเรียนคาดว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบช่ วงเปิ ดดําเนินการ เนื่องจากอยู่ไกลกับ
พื้นที่โครงการมาก
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สถานพยาบาล จํ านวน 1 แห่ง
สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
1. โรงพยาบาลจักษุรตั นิน
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ เลขที่ 80/1 ถนนสุขุม วิท 21(อโศก) แขวง - ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อ มู ล โรงพยาบาล : เป็ นโรงพยาบาลเอกชน ให้ บ ริ การ - ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
รักษาด้ านตา มีบุค ลากรแพทย์และเจ้ าหน้ าที่รวมประมาณ เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกดับ
70 คน
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณโรงพยาบาลฯ ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนจาก
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 900 เมตร (ทิศเหนือ)
พื้นที่ก่อสร้ างข้ างเคียงเล็กน้ อย
จํ านวน : 1 ราย
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่าบริเวณโรงพยาบาลฯ ประสบปัญหานํา้ ท่วมขังบ้ างเล็กน้ อย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณภคพล สิริวงษ์สกุล
เมื่อเวลาฝนตกหนัก และในปี พ.ศ.2554 ไม่ได้ รับผลกระทบจากนํา้ ท่วมขัง
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ธรุ การอาคาร
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด ทุ ก ช่ ว งเวลา
(ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็น
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณโรงพยาบาลฯ แต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- เนื่องจากคาดว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล จึงไม่มีข้อห่ วงกังวล
ในช่วงเปิ ดก่อสร้ างแต่อย่างใด
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- เนื่องจากคาดว่ า พื้ นที่โครงการตั้ง อยู่ ห่า งไกลจากโรงพยาบาล รวมทั้ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้
เส้ นทางจราจรร่วมกัน จึงไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

ศาสนสถาน จํานวน 3 แห่ง
1. คริสตจักรของพระเยซู คริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
ทีต่ ้ งั : 72 ซอยจุลินทร์ ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) เขตวัฒนา - ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
กรุงเทพมหานคร
ระยะห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ: 515 เมตร (ทิศ ตะวั น ตก - ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของเขตฯ
เหนือ)
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ามีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกดับ
จํ านวน : 1 ราย
- ด้ านเสียงดังรบกวน บริเวณใกล้ เคียง ได้ รับผลกระทบด้ านเสียงดังรบกวนจากพื้นที่
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณ Nguyen Kim Yen
ก่อสร้ างข้ างเคียงเล็กน้ อย
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ประจําคริสตจักร
- ด้ านการระบายนํา้ พบว่าบริเวณใกล้ เคียง ประสบปัญหานํา้ ท่วมขังบ้ างเล็กน้ อย เมื่อ
(ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
เวลาฝนตกหนัก และในปี พ.ศ.2554 ไม่ได้ รับผลกระทบจากนํา้ ท่วมขัง
- ด้ านการจราจร ปั จจุ บันพบว่ ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบนถนนอโศกมนตรี
ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็น
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมบริเวณใกล้ เคียง แต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ าง คาดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบในระดั บ น้ อ ย
เนื่องจากอยู่ห่างไกล
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากเสียงในระดับน้ อย เนื่องจาก
อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
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ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- เนื่องจากคาดว่ าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างไกลจากคริสตจักร จึงไม่ มีข้อห่ วงกังวล
ในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

2. คริสตจักรวัฒนา
ที่ต้ งั : เลขที่ 34 ซอยสุขุม วิท 15 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ: 654 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
ตําแหน่ง : ศิษยาภิบาล

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของสํานักงานเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่ า มีความเพียงพอ และโดยมีปัญหาไฟดับบ้ างบางครั้งจาก
การย้ ายสายไฟแรงสูง
- ด้ านเสียงดังรบกวน พบว่ า ได้ รับเสียงดังรบกวนจากสถานบันเทิงและหน่ วยงาน
ก่อสร้ างใกล้ เคียง
- ด้ านการระบายนํา้ ไม่พบปัญหานํา้ ท่วมขังแต่อย่างใด
- ด้ านการจราจร ปัจจุบนั พบว่ามีปัญหาสภาพการจราจรติดขัดทุกช่วงเวลา
- ปัญหาอาชญากรรม พบปัญหาอาชญากรรมนานๆ ครั้ง
ช่วงก่อสร้าง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลในระดับ
มาก ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่ วงเวลาเร่ งด่ วน และกํา ชับให้ พนักงานขับรถขับ
อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีการจราจรหน้ าแน่นตลอดเวลา
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรือกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจรติดขัด ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ อาจส่งผลกระทบทําให้ การ
จราจรบนท้ องถนนติดขัดมากขึ้น
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรือกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง

3. วัดอุทยั ธาราม
ที่ต้ งั : เลขที่ 2 ริ มทางรถไฟสายตะวัน ออก หมู่ท่ี 5 แขวง
บางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะห่ างจากพื้ นที่โ ครงการ: 860 เมตร (ทิศ ตะวัน ออก
เฉียงเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตห้ วยขวางเข้ ามาดําเนิน
การเก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของสํานักงานเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่า มีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : พระครูสมุห์วรวุฒิ เขมปุญโญ
ตําแหน่ง : พระเจ้ าหน้ าที่ประจําสํานักงาน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
ดับแต่อย่างใด
- ด้ านเสียงดังรบกวน พบว่า ไม่ได้ รับเสียงดังรบกวนแต่อย่างใด
- ด้ านการระบายนํา้ ไม่พบปัญหานํา้ ท่วมขังแต่อย่างใด
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด ทุ ก ช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็น
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงก่อสร้ าง เนื่องจากอยู่ห่างไกลกับพื้นที่โครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่ มีข้อห่ วงกังวลในช่ วงเปิ ดดํา เนินการแต่ อย่ างใด เนื่องจากอยู่ห่างไกลกับพื้นที่
โครงการ

สถานทูต จํ านวน 5 แห่ง
บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานทูตอินเดีย
ที่ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 46 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 23 แขวงคลองเตย - ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึ กษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
เอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
เหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 255 เมตร (ทิศตะวันตก)
เอกสารไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ีแจงว่าทาง
จํ านวน : สถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : - ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง
ตําแหน่ง : เอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดัง เอกสารเชิ ง
ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
เอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่ า
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม
บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. สถานทูตศรีลงั กา
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ช้ันที่ 13 โอเชี่ ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 ถนน - ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึ กษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
เอกอัครราชทูตศรีลังกา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
สุขมุ วิท 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 515 เมตร (ทิศตะวันตก)
เอกสารไว้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ง านธุ ร การของสถานทู ต ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ ช้ ี แจงว่ า ทาง
จํ านวน : สถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : - ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง
ตําแหน่ง : เอกอัครราชทูตศรีลังกา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดัง เอกสารเชิ ง
ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
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เอกอัครราชทูตศรีลังกา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ง านธุ รการของสถานทู ต ซึ่ ง เจ้า หน้า ที่ไ ด้ชี้ แจงว่ า ทาง
สถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
3. สถานทูตอิสราเอล
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ช้ันที่ 13 โอเชี่ ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 ถนน - ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึ กษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
เอกอัครราชทูตอิสราเอล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
สุขมุ วิท 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 515 เมตร (ทิศตะวันตก)
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจาก สถานทูตฯ มีระบบรั กษา
จํ านวน : ความปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยไม่ อนุ ญาตให้ บุคคลภายนอกที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : กับการดําเนินงานของสถานทูตอิสราเอลในทุกกรณี
ตําแหน่ง : - ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง
เอกอัครราชทูตอิสราเอล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดัง เอกสารเชิ ง
ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่นหนังสือเรียนถึง
เอกอัครราชทูตอิสราเอล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจาก สถานทูตฯ มีระบบรั กษา
ความปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยไม่อนุ ญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกีย่ วข้อง
กับการดําเนินงานของสถานทูตอิสราเอลในทุกกรณี
4. สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
ที่ต้ งั : ตั้ งอยู่ ช้ั น ที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ า ส์ ถนนสุขุ ม วิ ท 25
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 670 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณ Rhecolmla kevalln
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ประจําสถานทูต
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สภาพแวดล้อมก่อนพัฒนาโครงการ
- ด้ านการใช้ นาํ้ ได้ รับบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท และมี
แรงดันนํา้ ใช้ เพียงพอ
- ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนาเข้ ามาดําเนินการ
เก็บขนทุกวัน ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มปี ัญหาด้ านการจัดเก็บขยะของสํานักงานเขตฯ
- ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า พบว่า มีความเพียงพอ และไม่ได้ รับผลกระทบด้ านไฟฟ้ าตกและ
ดับแต่อย่างใด
- ด้ านเสียงดังรบกวน พบว่า ไม่ได้ รับเสียงดังรบกวนแต่อย่างใด
- ด้ านการระบายนํา้ ไม่พบปัญหานํา้ ท่วมขังแต่อย่างใด
- ด้ า นการจราจร ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ปั ญ หาสภาพการจราจรติ ด ขั ด ทุ ก ช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า และเย็น
- ปัญหาอาชญากรรม ไม่พบปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด
ช่วงก่อสร้าง
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงก่อสร้ างแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากพื้นที่โครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

5. สถานเอกอัครราชทูตเปรู

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ชั้นที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ า ส์ ถนนสุขุมวิท 25 - ครั้ งที่ 1 : วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2559 บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได้ เข้ ายื่ นหนั ง สื อ
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
เรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริ ษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 670 เมตร (ทิศใต้ )
เอกสารไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ีแจงว่าทาง
จํ านวน : สถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : - ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง
ตําแหน่ง : เอกอัค รราชทู ต เปรู เพื่ อขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อ การ
พั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณี ย์ ดั ง เอกสาร
เชิงประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้ง ที่ 3 : วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได้ เข้ ายื่ น หนั ง สื อ
เรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริ ษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืน
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม
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1 ราย

คริสตจักรวัฒนา
ระยะห4าง 654 ม.

17

ภาพที

3.4-6

1

2

ระยะห4าง 670 ม.
22 สถานทูตอารเจนตินา 1 ราย
23 สถานทูตเปรู 0 ราย

การศึกษาการมีส4วนร4วม ครั้งที่ 1 : กลุ4มที่ 4 พื้นที่อ4อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร

6
ระยะห4าง 230 ม.
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
เดอะเฟ9รสตสเตปส
1 ราย

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

0

100

มาตราส4วน

200

N.
เมตร
400

ระยะห4าง 735 ม. 1 ราย
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
13

0 ราย ระยะห4าง 707 ม.
โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวด
12

7 1 ราย ระยะห4าง 274 ม.
โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

พื้นที่โครงการ

3
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
1 ราย ระยะห4าง 172 ม.

ระยะห4าง 5.3 ม.
โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ+ายประถม)

1 ราย

0 ราย

1 ราย

ระยะห4าง 200 ม.
โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี
8 ระยะห4าง 370 ม. 1 ราย
อินเตอรเนชั่นแนล
โรงเรียนนานาชาติ
แองโกล สิงคโปร
4
ระยะห4าง 70 ม. 1 ราย
โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ+ายมัธยม)
1 ราย

วัดอุทัยธาราม (บางกะป9)
ระยะห4าง 860 ม. 1 ราย

18

ระยะห4าง 560 ม.
รร.นานาชาติโมเดิรน
0 ราย ระยะห4าง 448 ม.
10
รร.อนุบาลจุฑาภรณ
9

โรงเรียนวัดอุทัย
ระยะห4าง 880 ม. 14

1 ราย

15
16
5
โรงพยาบาล
จักษุ รัตนิน 1 ราย
ระยะห4าง 202 ม. 1 ราย
ระยะห4าง 570 ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ระยะห4าง 255 ม.
สถานทูตอินเดีย
20 สถานทูตศรีลังกา 0 ราย 19
21 สถานทูตอิสราเอล 0 ราย
ระยะห4าง 515 ม.

11
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
1 ราย ระยะห4าง 602 ม.

ระยะห4าง 515 ม.
คริสตจักรของพระเยซูคริสต
แห4งสิทธิชนยุคสุดทBาย

1 ราย

ครั้งที่ 1 กลุ4มที่ 4 พื้นที่อ4อนไหว
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274

โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

1

707
735

โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวด
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก

12
13

0
0
1
0

515
515
670
670

20 สถานทูตศรีลังกา
21 สถานทูตอิสราเอล
22 สถานทูตอารเจนตินา
23 สถานทูตเปรู

กลุ4มที่ 4 ครั้งที่ 1 แสดงความคิดเห็น 17 ตัวอย4าง

0
255
19 สถานทูตอินเดีย

ศาสนสถาน

ระยะห4าง (ม.) แสดงความคิดเห็น

1
860
18 วัดอุทัยธาราม (บางกะป9)

ลําดับ

1
654
17 คริสตจักรวัฒนา

สถานทูต จํานวน 5 แห4ง

1

ระยะห4าง (ม.) แสดงความคิดเห็น

1

515

ศาสนสถาน

570

ระยะห4าง (ม.) แสดงความคิดเห็น

16 คริสตจักรของพระเยซูคริสต แห4งวิสุทธิชนยุคสุดทBาย

ลําดับ

สถานพยาบาล

ศาสนสถาน จํานวน 3 แห4ง

15 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

ลําดับ

สถานพยาบาล จํานวน 1 แห4ง

1

0

602

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

11

880

1

560

โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน

10

โรงเรียนวัดอุทัย

1

448

โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ

9

14

0

370

โรงเรียนนานาชาติ แองโกล สิงคโปร

1

1

1

1

1

1

8

7

230

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เดอะ เฟ9รส สเต็ปส

202

200

6

โรงเรียนนานาชาติ อนุบาล ไอ พี ซี อินเตอรเนชั่นแนล

4

172

1

70

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนสวัสดีวิทยา

3

1

5.3

ระยะห4าง (ม.) แสดงความคิดเห็น

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ+ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ+ายประถม)

สถานศึกษา

2

1

ลําดับ

สถานศึกษา จํานวน 14 แห4ง

ภาพที

3.4-7

การศึกษาการมีสวนรวม ครั้งที่ 1 : กลุมที่ 1-4 ในระยะ 1,000 เมตร

ครั้งที่ 1 กลุมที่ 1-4 ระยะ 1,000 เมตร
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พื้นที่โครงการ

Empire

0

100

มาตราสวน
200

400

เมตร

จํานวนตัวอยางทั้งหมด 405 ตัวอยาง

กลุมที่ 4 พื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร
แสดงความคิดเห็น จํานวน 17 ตัวอยาง

กลุมที่ 3 กลุมผู4พักอาศัยในระยะ 101-1,000 เมตร จากโครงการ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 348 ตัวอยาง

กลุมที่ 2 ผู4พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร จากโครงการ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 28 ตัวอยาง

กลุมที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 12 ราย

สัญลักษณ'

บทที่ 3

6) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
ใช้ วิธีการสํารวจความคิดเห็นด้ วยแบบสอบถาม โดยนํา มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในช่ วง
ก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ ตามข้ อห่วงกังวลในด้ านต่างๆ ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ไปเสนอต่อประชาชนที่
อยู่รอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร และพื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ สาํ รวจวันที่ 17 กันยายน 19 กันยายน 2559 รวมจํ านวนตัวอย่างทีเ่ ก็บได้ 405 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น
- กลุ่มที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 12 ราย

- กลุ่มที่ 2

กลุ่มตัวอย่ างที่อยู่ ห่างจากพื้ นที่โครงการในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมพื้นที่ติด
โครงการ) จํานวน 28 ตัวอย่าง

- กลุ่มที่ 3

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ อ ยู่ ห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ 101-1,000 เมตร จํา นวน 348
ตัวอย่าง

- กลุ่มที่ 4

พื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร 24 แห่ง จํานวน 17 ราย

6.1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อนํา เสนอมาตรการลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมในช่ วงก่อสร้ าง และเปิ ดดํา เนินการ ที่
ชุมชนมีความเป็ นห่วง จากการศึกษาการส่วนร่วมครั้งที่ 1
2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนํามาปรับปรุงมาตรการฯของโครงการให้ ครบถ้ วน

6.2) ความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการ
กลุ่มที่ 1 ติดกับพื้ นทีโ่ ครงการ
บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเกี่ยวกับความเพียงพอต่อ
มาตรการที่กาํ หนด โดยใช้ วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรายบุคคล รวมจํ า นวน 12 ราย สามารถสรุปความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอต่ อมาตรการลดผลกระทบของพื้ นที่ติดโครงการได้ ดังตารางที่ 3.4-12 และตารางที่
3.4-13

กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ในรัศมี 100 เมตร (ไม่รวมพื้ นทีต่ ิดโครงการ)
บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ดาํ เนิ น การสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที่อ ยู่ ใ นรั ศ มี 100 เมตร (ไม่ ร วมพื้ นที่ติ ด
โครงการ) โดยนํา ข้ อ ห่ ว งกัง วลที่ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง ที่ 1 มากํา หนดมาตรการเพิ่ ม เติ ม ให้ครอบคลุ ม
ทุ ก ประเด็น แล้ ว นํา ไปเสนอให้ กับ กลุ่ ม เป้ าหมายในรั ศ มี 100 เมตร รวมจํา นวน 28 ตัว อย่ า ง ดัง ตารางที่
3.4-14 และตารางที่ 3.4-15 ซึ่งส่วนใหญ่ เห็นว่ ามาตรการที่โครงการนํา เสนอแต่ ละด้ านเพียงพอที่จะนํา ไป
ปฎิบัติ โดยมีข้อห่วงใยให้ ทางโครงการและผู้รับเหมานํามาตรการลดผลกระทบที่นาํ เสนอไปปฎิบตั ิอย่างเคร่งครัด
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บทที่ 3

กลุ่มที่ 3 กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ในรัศมี 101-1,000 เมตร
บริษัทที่ปรึกษาได้ ดาํ เนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101-1,000 เมตร โดยนําข้ อห่ วง
กังวลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 มากําหนดมาตรการเพิ่มเติมให้ ครอบคลุมทุกประเด็นแล้ วนําไปเสนอให้ กบั
กลุ่ ม เป้ าหมายในรั ศ มี 101-1,000 เมตร รวมจํา นวน 348 ตัว อย่ า ง ดัง ตารางที่ 3.4-16 และตารางที่
3.4-17 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการนําเสนอแต่ละด้ านเพียงพอที่จะนําไปปฎิบัติ โดยมีข้อห่ วงใยให้
ทางโครงการและผู้รับเหมานํามาตรการลดผลกระทบที่นาํ เสนอไปปฎิบัตอิ ย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ 4 พื้ นทีอ่ ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร
ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ จากพื้นอ่อนไหวต่อการเกิดผลกระทบในระยะ 1,000 เมตร โดยรอบ
โครงการ มีจาํ นวน 23 แห่ ง รวมจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 17 ราย โครงการได้ นาํ มาตรกรลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ตามข้ อห่ วงกังวลและข้ อคิดเห็น และด้ านอื่นๆไปนําเสนอ ซึ่งเห็นว่ามีเพียงพอที่จะนําไปปฎิบัติ (ภาพที่ 3.4-8
ตารางที่ 3.4-18 และตารางที่ 3.4-19)
สํา หรั บ มาตรการฯ เพิ่ม เติ ม จากการสํา รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนครั้ง ที่ 2 ในช่ ว ง
ก่อสร้าง และช่วงเปิ ดดําเนินการ ได้นาํ เสนอไว้ในตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
บทที่ 5 ของรายงานฉบับหลัก
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ภาพที

3.4-8

การศึกษาการมีสวนรวม ครั้งที่ 2 : กลุมที่ 1-4 ในระยะ 1,000 เมตร

ครั้งที่ 2 กลุมที่ 1-4 ระยะ 1,000 เมตร

3-158
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

พื้นที่โครงการ

Empire

0

100

มาตราสวน
200

400

เมตร

จํานวนตัวอยางทั้งหมด 405 ตัวอยาง

กลุมที่ 4 พื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร
แสดงความคิดเห็น จํานวน 17 ตัวอยาง

กลุมที่ 3 กลุมผู:พักอาศัยในระยะ 101-1,000 เมตร จากโครงการ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 348 ตัวอยาง

กลุมที่ 2 ผู:พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร จากโครงการ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 28 ตัวอยาง

กลุมที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
แสดงความคิดเห็น จํานวน 12 ราย

สัญลักษณ0
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อายุ : 31-40 ปี

ข้อมูลด้านสาธารณสุข และอนามัย
ปั จ จุ บั น มี ผ้ ู พั ก อาศั ย ป่ วยเป็ นโรคภู มิ แ พ้ และโรคเบาหวาน เข้ ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาล มีความถี่ในการเข้ ารับการรักษาประมาณ 9-12 เดือน/ครั้ง

พื้นที่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับบริการนํา้ ใช้ จากการประปานครหลวงอย่ างเพียงพอ ได้ รับ
บริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงโดยไม่ประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับ การเก็บขนขยะได้
รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยประสบปั ญหาถังรองรับขยะไม่เพียงพอ สภาพการ
จราจรในพื้ นที่ใกล้ เ คียงพบปั ญ หาการจราจรติดขัด เป็ นประจํา ในช่ ว งเวลาเช้ าและเย็น
ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนจากการก่อสร้ างอาคารใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบปั ญหา
อาชญากรรมนานๆครั้ง และภายในพื้นที่พบปัญหานํา้ ท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
นานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 10 เซนติเมตร

สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :

เพศ : หญิง

(ได้ รับมอบหมายจากเจ้ าของบ้ าน)

1. คุณฉวี สาระพงษ์ (ผู้พักอาศัยภายในบ้ าน)

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จํ านวน : 1 ราย

1. บ้านเลขที่ 71/5
มี ลั ก ษณะเป็ นอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้ น อายุ ป ระมาณ 10 ปี โดยมี แ นวเขต
ของพื้นที่อยู่ตดิ กับแนวเขตของโครงการทางด้ านทิศใต้
เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล

กลุ่มอาคาร/บ้ านพักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ จํานวน 3 แห่ง ได้ แก่ บ้ านเลขที่ 71/5,
บ้ านเลขที่ 71/4 และอาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อ
ช่ วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง และความปลอดภัยต่ อผู้
พักอาศัยโดยรอบ
2. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างจะต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือน
ใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของบ้ านร่ วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทําบันทึก
ร่ วมกัน เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ ง กรณีอาคารบ้ านเรือนเกิดความ
เสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้ างสร้ างความเสียหายให้ กับอาคารข้ างเคียง
ต้ องซ่อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งต้ องสามารถติดต่อไปยัง
วิศวกรโครงการที่พ้ นื ที่ก่อสร้ างได้ ทุกวัน
3. ประชาสัมพันธ์การก่อสร้ างโครงการกับบ้ านเรือนที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการ โดย
การพบปะพูดคุยอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็น
และความเดือดร้ อนรําคาญทีม่ ผี ลกระทบมาจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อนํามา
ปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วน
4. แจ้ งแผนการก่อสร้ างโครงการให้ กับผู้พักอาศัยใกล้ เคียงโดยรอบทราบ ทั้งขั้น
ตอนในการก่อสร้ าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้ าง
5. ติดตั้งป้ ายประกาศบริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น ใต้ ดิน 2 ชั้น จํานวน 1
อาคาร โดยระบุช่ ือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง
ระยะเวลาการก่ อสร้ าง เลขที่ใบอนุ ญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่ อผู้รับผิด
ชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
6. จัดให้ มีช่องทางรับเรื่องราวร้ องทุกข์กับชุมชนใกล้ เคียง กรณีมีการร้ องทุกข์ให้
แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
7. จั ด วางผั ง บริ เ วณพื้ นที่ก่ อ สร้ างโครงการ ระบบสาธารณู ป โภค และระบบ
สุขาภิบาลของคนงานก่อสร้ างให้ อยู่ห่างจากบ้ านพักอาศัยมากที่สดุ เพื่อป้ องกัน

ช่วงก่อนก่อสร้าง

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-12() สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครัง้ ที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ
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- กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่ อสุขภาพชุ มชนที่อยู่ บริ เวณโดยรอบ เช่ น โรคเครี ยด ความ
รําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง

- อุบตั เิ หตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง

- การกีด ขวางจราจรจากการขนส่ ง วัส ดุ ก่ อ สร้ า งและคนงาน มีความห่ วงกัง วลต่ อ การ
กีดขวางทางจราจรของรถขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ น
ประจํา ในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น และรถขนส่ งวัสดุก่ อสร้ างจะทํา ให้ เกิดการติดขัดของ
จราจรมากขึ้น

- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่วงกังวลในระดับมาก

- กลิ่ น เหม็ น และนํา้ เสี ย จากขยะมู ล ฝอยและนํา้ เสี ย มี ค วามห่ ว งกั ง วลในระดั บ
ปานกลาง

- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทําให้ เกิดปั ญหาไฟฟ้ าตกดับ
หรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง

- แรงสัน่ สะเทือ นจากการก่อ สร้ า งและการคมนาคม มีค วามห่ ว งกัง วลในระดับ มาก
โดยกังวลต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และความรําคาญ

- เสี ย งดั ง จากการก่ อ สร้ างและการคมนาคมขนส่ ง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
โดยเฉพาะก่อสร้างในเวลากลางคืน ขอให้ไม่กอ่ สร้างในเวลากลางคืน และควรควบคุมคนงาน
ไม่ให้สง่ เสียงดัง

- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก เนือ่ งจากการก่อสร้างย่อมมี
ฝุ่ นตามมาอย่างแน่นอน โครงการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการทีไ่ ด้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของผ้าใบคลุมอาคารให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

- การทรุดตัวของดิน มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง เนื่องจากทีที่ ่ ผ่านมาไม่ ได้ รับ
ผลกระทบด้ านการทรุดตัวจากการก่อสร้ างอาคารใกล้ เคียง

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. จัดให้ มีระบบคํา้ ยั น และระบบป้ องกันดิน พั ง (Sheet Pile) โดยรอบบริ เวณ
ก่อสร้ างสาธารณูปโภคใต้ ดินที่มีความลึกมากกว่า 3 เมตร เพื่อป้ องกันการพัง
ทลายของดินในช่วงการก่อสร้ าง โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบ
คํา้ ยันให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
2. ตรวจสอบอาคารข้ างเคียงโครงการตลอดช่ วงระยะเวลาก่อสร้ าง หากพบว่าเกิด
ความเสียหาย โครงการต้ องหยุดกิจกรรมการก่อสร้ างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ปลอดภัย และแก้ ไขซ่อมแซมอาคารข้ างเคียงให้ อยู่
ในสภาพดีดงั เดิม
3. กํา หนดช่ วงเวลาการขุด ดิน เพื่อก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล
ใต้ ดิน ดําเนินการเฉพาะช่ วงเวลา 8.00-17.00 น. เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์
และงดกิจกรรมการก่อสร้ างในวันหยุดอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการขุดดินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พัก
อาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีท่จี าํ เป็ นจะต้ องมีการแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียง
รับทราบล่วงหน้ า
4. ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการเฝ้ าระวัง

การทรุดตัวของดิน

ช่วงก่อสร้าง

ปัญหาด้ านกลิ่น และเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และจัดให้ มที ่ี
จอดรถยนต์สาํ หรับเจ้ าหน้ าที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ โดยไม่กีดขวาง
การจราจรบนซอยสุขมุ วิท 31
8. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัย
จากมิจ ฉาชี พโดยแสงไฟดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ สาดส่ องไปยัง บ้ า นพั กอาศัยหรื อ
อาคารข้ างเคียง
9. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณ
ด้ านด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-12(1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครัง้ ที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

3-161

อายุ : 41-50 ปี

พื้นที่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับบริการนํา้ ใช้ จากการประปานครหลวงอย่างเพียงพอ ได้
รับบริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงโดยไม่ประสบปัญหาไฟฟ้ าตกดับ การเก็บขน
ขยะได้ รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยไม่ประสบปัญหาขยะตกค้ างแต่อย่างใด
สภาพการจราจรในพื้นที่ใกล้ เคียงพบปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่วงเวลา
เช้ าและเย็น ไม่ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนในบริเวณใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบ
ปั ญหาอาชญากรรมนานๆครั้ ง และภายในพื้นที่พบปั ญหานํา้ ท่วมขังที่เ กิดจากฝน
ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 10 เซนติเมตร

สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :

เพศ : ชาย

1. ไม่ประสงค์ออกนาม (เจ้ าของบ้ าน)

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จํ านวน : 1 ราย

มีลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น อายุของอาคารประมาณ 30 ปี โดยมีแนวเขตของ
พื้นที่อยู่ตดิ กับแนวเขตของโครงการทางด้ านทิศใต้
เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล

2. บ้านเลขที่ 71/4

- คนงานก่อสร้างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง เนือ่ งจากมีความเสีย่ งจากการ
ทีม่ คี นงานเข้ามาในชุมชนและใกล้ทพ่ี กั อาศัย

- การตกหล่ นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง ขอให้ ระมัดระวังอยู่
เสมอเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างมาก

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อลด
การเกิดเขม่าและควัน
2. จัดให้ มีผ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร
ณ ขณะก่ อสร้ าง ซึ่งต้ องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของ
ผ้ าใบสมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. เลือกใช้ วสั ดุท่ปี ระกอบสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มกี ารหล่อคอนกรีตในพื้นที่
โครงการน้ อยที่สดุ
4. จัดให้ มีห้องเก็บเสียงและฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพ้ ืน และวัสดุต่างๆ
พร้ อมทั้งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
5. การตัดกระเบื้องปูพ้ ืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ้ หล่ อระหว่ างใบพัด
และกระเบื้องเพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง
6. การทํา ความสะอาดพื้ นอาคาร ให้ ใ ช้ นาํ้ ฉี ด พรมก่ อ นทํา ความสะอาด เพื่ อ
ป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
7. จัดให้ มีปล่ องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ างหรือจัดให้ มีลิฟท์ขนของเท่ากับความสูง
ของอาคาร
8. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายใน
พื้นที่ก่อสร้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะไม่ มีการติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้ เด็ดขาด เพื่อ
เป็ นการลดเขม่าควันและกลิ่น
9. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุ ในภาชนะที่ปิดมิดชิด
และมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
10. การกองวัสดุท่มี ีฝนต้
ุ่ องปิ ดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้ อม หรือฉีดพรมด้ วย
นํา้ เพื่อที่จะให้ ผวิ เปี ยกอยู่เสมอหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม

ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง

การเคลื่อนตัวของดินระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ างชั้นใต้ ดิน

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2
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ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง

11. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระทําใดๆที่ก่อให้ เกิดมลพิษต้ องทํา
ในพื้นที่ท่ไี ด้ คลุมด้ วยผ้ าคลุมหรือในห้ องที่มีหลังคาและผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3
ด้ านหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
12. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้ สาย
ฉีดนํา้ แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุก เพื่อป้ องกัน
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ
13. จัดให้ มกี ารขนย้ ายเศษวัสดุทไ่ี ม่ใช้ แล้ วออกจากสถานทีก่ ่อสร้ างอยู่สมํ่าเสมอ เพื่อ
ป้ องกันการสะสมของฝุ่ นละออง โดยรถบรรทุกทีใ่ ช้ ขนต้ องมีการปิ ดคลุมผ้าใบให้
มิดชิด เพื่อป้ องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิง่
14. เจ้ าของโครงการแต่งตั้งให้ มีเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพ
ชุ ม ชน ให้ มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบด้ า นปั ญ หาสุ ข ภาพที่เ กิ ด ขึ้ นจากการก่ อ สร้ าง
โครงการโดยตรง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อง่ายต่อการร้ องเรียน และการ
ทําเรื่องชดเชยค่าใช้ จ่ายต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

1. สํารวจร่ วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ างเคียงที่ติดกับ
โครงการ หรือคาดว่าอาจจะได้ รับผล กระทบจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อร่วม
กันวางแผนหรือจัดการร่ วมกันในการป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 3 วัน เมื่อมีความจําเป็ นต้ องทํางานที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
3 จัดให้ มอี ปุ กรณ์ป้องกันเสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียงที่
3. อาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31
ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธกี ารอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ใน
มีลักษณะเป็ นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จํานวนห้ องชุด 74 ห้ อง โดยมีแนวเขตของ
ไม่เพียงพอ
เกณฑ์มาตรฐาน
พื้นที่อยู่ตดิ กับแนวเขตของโครงการทางด้ านทิศเหนือ
- ควรจํากัดเวลาทํางานในวันหยุด เช่นวัน 4. เลือกตําแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลดเสียงจาก
เสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็ นวันพักผ่อน
เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล
เครื่องจักร
- ขอให้ มกี ารรับผิดชอบในกรณีเกิดผล
5. เลือกเทคนิควิธกี ารในการทํางานที่เหมาะสม เช่น การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ

- การทรุดตัวของดิน มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่ อสร้ า ง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลางโครงการมี
มาตรการด้านฝุ่ นละอองอยูแ่ ล้ว ขอให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีใ่ ห้ไว้อย่างเคร่งครัด
- เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
เป็ นปกติของการก่อสร้าง โดยขอให้หลีกเลีย่ งการทํางานและการขนส่งวัสดุกอ่ สร้างใน
ช่วงกลางคืน
- แรงสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับมาก จาก
การทําฐานรากและตอกเสาเข็มอาคารโครงการ
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีนาํ้ ท่วมขังเป็ นประจําเมื่อมีฝนตกหนัก
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง คาดว่ ารถขนส่งวัสดุก่อสร้ างที่เข้ าออกโครงการทําให้ การจราจร
ติดขัดมากขึ้น
- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง เนื่องจากอยู่ติด
กับพื้นที่โครงการ และมีความเสี่ยงต่ อชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ ระมัดระวัง เป็ น
อย่างมาก

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

ปัจจุบันไม่มีผ้ ูพักอาศัยเจ็บป่ วยหรือมีโรคประจําตัวที่ต้องเข้ ารับการรักษาแต่อย่างใด

ข้อมูลด้านสาธารณสุข และอนามัย

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
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(บริษัทเจ้ าของอาคารชุดและเจ้ าของร่วม)

1. คุณแพรพิไล บานชื่น (ผู้จดั การนิตบิ ุคคลอาคารชุด)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
2. คุณอัญชนา กลิ่นเทียน (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
3. คุณทิฆมั พร แสงจันทร์ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
4. คุณธนพงษ์ พัฒนอภิชาติ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 29 ปี
5. คุณนันทนา ชุมช่วย (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
6. คุณภาษิต พัฒนพันธุ์ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ปี
7. คุณวรวลัญช์ภัทร์ บุณยะเวศ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
8. คุณเชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 30 ปี
9. ไม่ประสงค์ออกนาม (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
10. บริษัท อพอลโล่ แอสเสท จํากัด (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จํ านวน : 10 ราย

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

หรือป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพที่ดแี ละมีฝาครอบ
เพื่อลดระดับเสียง
7. ผู้รับเหมาต้ องควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ส่งเสียงดัง
8. การขนย้ ายวัสดุขนาดใหญ่ จะต้ องทําอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจาก
การตกหล่น ซึ่งจะทําให้ เกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน
9. ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ตี ้ องมี
การก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว จะต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องเป็ นครั้งคราว เช่น การ
เทปูน และดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
10. กรณีท่เี กิดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่มผี ้ ูสงู อายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก
พักผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ าว จนไม่สามารถดํารงชีวิตประจําวันอยู่ได้ และผู้
พักอาศัยร้ องขอ โครงการต้ องจัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จนกว่าโครงการดําเนินการแล้ วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดังรบกวน พร้ อม
ทั้งรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

กระทบจากฝุ่ นละออง ทําให้ เกิดการ
เจ็ดป่ วยเช่น ภูมแิ พ้
- ถนนด้ านหน้ าโครงการค่อนข้ างแคบ
ควรมีการจัดการเพื่อป้ องกันไม่ให้ เกิด
ปัญหาจราจร
- เนื่องจากอาคารตั้งอยู่ตดิ กัน และผู้อยู่
อาศัยเป็ นเด็กและผู้หญิง จึงคาดว่า
มาตรการด้ านความปลอดภัยจากคน
งานยังไม่เพียงพอ
- ควรกําหนดระยะเวลาในการก่อสร้ างใน
ข่วงเวลา 8.00-18.00 น. ในวัน
จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น
- ขอให้ เพิ่มเติมมาตรการด้ านการจัดการ
กลิ่นจากห้ องนํา้ คนงานและระบบ
ระบายนํา้
- เพิ่มเติมมาตรการด้ านเสียงจากรถ
ขนส่งวัสดุก่อวสร้ างและรถปูน
- ในกรณีท่เี กิดไฟไหม้ ในช่วงก่อสร้ างมี
การประกันหรือความรับผิดชอบ
อย่างไร
- การก่อสร้ างต้ องใช้ ผ้าใบ Mesh Sheet
เท่านั้น

1. ก่อนดําเนินการก่อสร้ าง จัดให้ มตี วั แทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้ างทํา
เสาเข็ม ประสานงานกับอาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่าย
รูปเป็ นหลักฐาน และจัดทําสําเนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กบั โครงการ 1 ชุด และ
เจ้ าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความ
เสียหาย
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึงค่าเสีย
โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการ
หายของอาคารข้ างเคียงเสียหายจากการก่อสร้ างด้ วย
ลดผลกระทบช่วงก่อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว
3. จัดทีมงานฝ่ ายช่าง และวิศวกรเพื่อเข้ าประเมินพื้นที่ท่ไี ด้ รับความเดือดร้ อนจาก
การก่อสร้ างโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้ าว

แรงสันสะเทื
่
อนจากการก่อสร้าง

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-12(4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ
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อายุ : 41-50 ปี

การทรุดตัวของดิน คาดว่าอาคารมีโครงสร้ างแข็งแรงเพียงพอ จึงมีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง

ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง มีความห่วงกังวลในระดับมาก เนือ่ งจากผูพ้ กั อาศัยส่วน
ใหญ่เป็ นนักเรียนและผูป้ กครองของโรงเรียนสาธิต มศว. อาจส่งผลกระทบให้เกิดภูมแิ พ้ได้
ง่าย และส่งผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยด้านติดกับพื้นทีโ่ ครงการ

เสียงดังจากการก่อสร้ างและการคมนาคมขนส่ง มีความห่วงกังวลในระดับมาก โดย
เฉพาะก่อสร้างในเวลากลางคืน เนือ่ งจากปัจจุบนั ได้รบั เสียงดังรบการจากการก่อสร้างอาคาร
RAYA Sukhumvit 31 อย่างมาก จึงขอให้ไม่มกี ารก่อสร้างในเวลากลางคืน รวมทัง้ เสียงดัง
จากคนงานและการขนส่งวัสดุกอ่ สร้างในช่วงกลางคืน

แรงสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้างและการคมนาคม มีความห่วงกังวลในระดับมาก โดยกังวล
ต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และขอให้หลีกเลีย่ งการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างในช่วงกลางคืน

โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทําให้ เกิดปั ญหาไฟฟ้ าตก
ดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง

-

-

-

-

-

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

พื้นที่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับบริการนํา้ ใช้ จากการประปานครหลวงอย่ างเพียงพอ ได้ รับ
บริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงโดยประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับบ่อยครั้ง การเก็บขน
ขยะได้ รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยไม่ประสบปัญหาขยะตกค้ างแต่อย่างใด สภาพ
การจราจรในพื้นที่ใกล้ เคียงพบปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น
ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนจากการก่อสร้ างอาคารใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบปั ญหา
อาชญากรรมนานๆครั้ง และภายในพื้นที่พบปัญหานํา้ ท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
นานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 30 เซนติเมตร

สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :

เพศ : หญิง

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. จัดคนงานทําหน้ าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้ างที่สามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่ เศษวัสดุ
ก่อสร้ างที่สามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้ างที่เหลือทิ้ง เป็ นประจําทุก
วัน
2. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทําความสะอาดเป็ นประจํา
เพื่อมิให้ เป็ นแหล่ งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกัน กลิ่น
เหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง
3. ควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ท้ งิ ขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดนิ ของบุคคลอื่น และ
จัดให้ มถี งั ขยะรองรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง

กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอย และนํ้าเสีย

1. จัดห้ องนํา้ คนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง จํานวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบ
บําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อบําบัดนํา้ ทิ้งให้ ได้ ตามมาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ทอ่ ระบาย
นํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ ตั้งอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งห่ าง
จากที่พักอาศัยมากที่สดุ
2. จัดหั วหน้ าคนงาน หรื อผู้ ควบคุ ม ดู แลให้ คนงานดูแลรั ก ษาความสะอาดของ
ห้ องนํา้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
3. สูบตะกอนในบ่ อเกรอะไปกําจัดเป็ นประจํา ทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่ อ
เกรอะเต็ม
4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ างให้ สบู ตะกอนออกจากบ่อเกรอะ- บ่อกรองทิ้งทั้งหมด
พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร

นํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง

ทรุดตัวทันทีเมื่อมีการเข้ าแจ้ งเหตุจากชุมชน
4. จัดให้ มจี ุดรับร้ องเรียนแจ้ งเหตุพร้ อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ โดยเฉพาะฝ่ ายงาน
ช่าง และวิศวกรของโครงการต้ องเป็ นผู้รับแจ้ งเหตุ และดําเนินการแก้ ไข
5. การทําเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วธิ แี บบเสาเข็มเจาะเท่านั้น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-12(5) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครัง้ ที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ
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การระบายนํ้า และนํ้าท่วมขังบริเวณพื้ นทีใ่ กล้เคียง

การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริ เวณพื้นที่ใ กล้ เคียง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง เนื่องจากซอยสุขมุ วิท 31 มีนาํ้ ท่วมขังเป็ นประจําเมื่อมีฝนตกหนัก

การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความห่ วงกังวลต่อการ
กีดขวางทางจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ น
ประจําในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น และรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะทําให้ เกิดการติดขัดของ
จราจรมากขึ้น

อุ บัติเ หตุ จ ากการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและคนงาน มี ค วามห่ ว งกัง วลในระดั บ มาก
เนื่องจากเป็ นซอยแคบและการจราจรหนาแน่น

กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น โรคเครียด ความ
รําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง

การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากอยู่ติดกับพื้นที่
โครงการ และมีความเสี่ยงต่อชีวติ และทรัพย์สนิ

คนงานก่อสร้ างลักขโมยของ มีความห่วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากอาคารพักอาศัย
อยู่ ติด กับ พื้ นที่ก่ อสร้ าง เสี่ยงต่ อคนงานปี นข้ า มมายัง อาคารพั ก อาศัย ต้ อ งมี ก าร
ป้ องกันและจัดการไม่ให้ มีปัญหาจากคนงานก่อสร้ างเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ความเสี่ยงต่ อการเกิดเพลิงไหม้ ในช่ วงการก่ อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง

-

-

-

-

-

-

-

1. เมื่อ มีการชํา รุด ของถนนสุขุมวิท 31 อันเนื่อ งมาจากการขนส่ งวัสดุก่อ สร้ า ง
โครงการจะต้ องดําเนินการแก้ ไขซ่อมแซมทันที
2. ห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ทางบริเวณถนนสุขมุ วิท 31
เพื่อไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
3. จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภั ย โดยการติด ตั้งป้ ายสัญญาณจราจร
พร้ อมไฟส่องสว่ างบริ เวณด้ านหน้ าโครงการ และทางเข้ า -ออก ในช่ วงเวลา
กลางคืน
4. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย อํา นวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอด
เวลาก่ อสร้ า ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบริ เวณทางเข้ า -ออกในช่ วงขนส่ ง ดิน วัสดุ
ก่อสร้ างและคนงาน

การจราจร

1. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดินและเศษวัสดุ
ก่อสร้ างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา้ และท่อระบายนํา้ สาธารณะ
2. จั ด ให้ มี ก ารล้ า งล้ อ รถบรรทุ ก ก่ อ นออกนอกโครงการ เพื่ อ ป้ องกั น เศษดิ น
ตกหล่ นลงสู่พ้ ืนถนน ที่ก่อให้ เกิดการอุดตันของท่อระบายนํา้ ฝุ่ นละออง และ
อุบตั เิ หตุบนท้องถนน
3. จัดให้ มคี ูระบายนํา้ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อป้ องกันนํา้ ไหลลงสู่พ้ ืนที่ข้างเคียง
โดยโครงการจะต้ องระบายนํา้ เข้ าสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะเท่านั้น
4. จัดให้ มกี ารขุดลอกท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
เป็ นประจํา 6 เดือน/ครั้ง เพื่อป้ องกันเศษหิน ปูน ทราย และนํา้ ปูนที่ไหลลงสู่
ท่อระบายนํา้ สาธารณะระหว่างการก่อสร้ างไปอุดตัน ทําให้ เกิดนํา้ ท่วมขัง

4. ห้ ามคนงานนําอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารก่อสร้ าง เนื่องจากอาจทําให้ มี
ขยะและเศษอาหารปลิวออกไปยังบ้ านพักอาศัยโดยรอบ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย มีความห่ วงกังวลในระดับมาก หาก
มีนาํ้ เสียจากพื้นที่โครงการไหลเข้ าสู่อาคารพักอาศัย

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

-

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
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1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อ
ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง และเพื่อความปลอดภัยต่อ
ผู้พักอาศัยโดยรอบ
2. จัดให้ มไี ฟส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัย
จากมิจฉาชี พโดยแสงไฟดังกล่ าวจะต้ องไม่ สาดส่ องไปยังบ้ านพักอาศัยหรื อ
อาคารข้ างเคียง
3. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณ
ด้ านด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. กรณีการก่อสร้ างของโครงการสร้ างความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง เจ้ าของ
โครงการจะต้ องชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็ นธรรมโดยเร็ว กรณีทต่ี กลงกันไม่ได้ จะ

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของชุมชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบ

5. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ าสู่เขตชุมชน
6. ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้ าง จะต้ องมีการผูกมัดยึดติดให้ แน่นหนากับ
รถบรรทุกก่ อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่ อป้ องกันอุบัติเหตุท่ีเ กิด ขึ้น จากการ
ตกหล่นของวัสดุ
7. มีการกวดขัน และตรวจสอบประวัตขิ องพนักงานขับรถว่าไม่มกี ารใช้ สารกระตุ้น
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ ามดื่มสุราขณะทํางาน
8. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการอย่างเพียง
พอในตําแหน่ งที่สะดวกต่อการเข้ า-ออกโครงการ และห้ ามจอดรถบรรทุกหรือ
กองวัสดุก่อสร้ างบริ เวณไหล่ ทางบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ
เพื่อไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
9. กําหนดช่ วงการขนส่งไว้ ในช่ วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยมีการวางแผนและ
จัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้ อยที่สุด เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ าและเย็น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2
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ต้องจัดตัง้ คณะกรรมการไตรภาคีข้นึ มาพิจารณาหาข้อยุตอิ ย่างเป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
5. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้ าอย่างน้ อย สัดส่วน 1 คน : คน
งาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่ างเข้ มงวด ถ้ าหากคน
งานมี ก ารกระทํา ผิด โครงการมี บ ทลงโทษคนงาน พร้ อ มกับ ให้ ผ้ ู รั บ เหมา
ก่อสร้ างจัดทํา ประวัติของคนงานก่อสร้ างทุกคนและต้ องใช้ แรงงานที่ถูกต้ อง
ตามกฎหมายเท่านั้น
6. จัดให้ มีบ้านพักคนงานก่อสร้ างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน โดยมีรถขนส่งคนงานเพื่อเดินทางแบบเช้ าไป-เย็นกลับ
7. ให้ คนงานก่อสร้ างสวมใส่ชุดที่มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท่สี ามารถสังเกตได้
ชัดเจน แบ่งแยกได้ ว่าเป็ นคนงานของโครงการ
8. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้ อย อย่างสมํ่าเสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงานให้ อยู่ในเฉพาะช่วงเวลา
ทํางานเท่านั้น
9. จัด ให้ มีก ารลงบันทึก การเข้ า ปฏิบั ติง านภายในโครงการ โดยจะต้ อ งมี ก ารลง
บันทึกเวลาเข้ า -ออก จุ ดที่ไปปฏิบัติหน้ าที่ โดยคนงานจะต้ องปฏิบัติงานอยู่
เฉพาะในบริเวณที่กาํ หนด และแจ้ งไว้ เท่านั้น
10. จัดให้ มีการประชุมการปฏิบัติงานประจําพื้นที่ก่อสร้ างโครงการเป็ นประจําทุก
สัปดาห์ ประกอบด้ วยเจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ผู้รับเหมา
ก่อสร้ าง เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ ปั ญหาการ
ก่อสร้ าง และเหตุเดือดร้ อนรําคาญต่ออาคารข้ างเคียง และหาแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน
11. จัดให้ มตี ะแกรงป้ องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ ในชั้นที่ 2 และชั้น
ที่ 6 ความยาวอย่างน้ อย 3.0 เมตร จากตัวอาคาร
12. กํา หนดตํา แหน่ ง การติด ตั้ง และ ควบคุ ม การใช้ ท าวเวอร์ เครน ขณะทํา งาน
ก่อสร้ าง ให้ อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
13. จัดให้ มีการประกันอุบัติเหตุจ ากการก่ อสร้ าง เท่า กับ ระยะเวลาการก่ อสร้ าง

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2
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5. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบความเรียบร้ อยในการ
ก่อสร้ าง ว่าไม่มสี ่งิ ใดเป็ นสาเหตุก่อให้ เกิดเพลิงไหม้

4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรื อหั วหน้ าคุ มงาน คอยตรวจสอบดู แลอุป กรณ์เกี่ยวกับ
ไฟฟ้ าให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

3. จัดให้ มีพ้ ืนที่สูบบุหรี่สาํ หรับคนงานโดยเฉพาะ พร้ อมถังทรายสําหรับเขี่ยบุหรี่
และห้ ามคนงานก่อสร้ างสูบบุหรี่บนอาคารโดยเด็ดขาด

2. จัดให้ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีท่ไี วไฟ ให้ อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ห่าง
จากวัตถุท่กี ่อให้ เกิดประกายไฟ เพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภยั

1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าในช่ วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร

ความเสีย่ งต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงการก่อสร้าง

โครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึง
ประชาชนผู้สัญจรและบ้ านเรือนอาคารใกล้ เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
14. จัดให้ มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมงานก่อสร้ างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้ งเหตุเดือดร้ อนรําคาญ
15. การก่อสร้ างในทุกขั้นตอนจะต้ องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้ องที่มีความชํา นาญและมี
ประสบการณ์ สูง คอยควบคุ ม ดู แ ลการก่ อ สร้ า งอย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดเวลาเพื่ อ
ให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน
16. จัดให้ มผี ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ
ขณะก่อสร้ าง เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และป้ องกันไม่ให้ คนงาน
รบกวนบ้ านพักอาศัยข้ างเคียง และมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีก
ขาดของผ้าใบสมํ่าเสมอ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2
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8. จัดให้ มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างและอัคคีภัย เท่ากับระยะเวลาการ
ก่อสร้ างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด
รวมถึงประชาชนผู้สญ
ั จรและบ้ านเรือนอาคารใกล้ เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิต
และทรัพย์สนิ

7. กิจกรรมการก่อสร้ างที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ เช่ น การเชื่อม การตัด ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ต้ องได้ รับการอนุมตั แิ ละควบคุมอย่างเข้ มงวด จากผู้
ควบคุมงานอย่างใกล้ ชิด

6. จัดให้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้
ได้ ง่าย โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอย่างน้ อยจะต้ อง
มีถงั ดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2
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เพียงพอ

กลุ่มอาคาร/บ้ านพักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ จํานวน 3 แห่ง ได้ แก่ บ้ านเลขที่ 71/5,
บ้ านเลขที่ 71/4 และอาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31

อายุ : 31-40 ปี

ข้อมูลด้านสาธารณสุข และอนามัย
ปั จ จุ บั น มี ผ้ ู พั ก อาศั ย ป่ วยเป็ นโรคภู มิ แ พ้ และโรคเบาหวาน เข้ ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาล มีความถี่ในการเข้ ารับการรักษาประมาณ 9-12 เดือน/ครั้ง

พื้นที่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับบริการนํา้ ใช้ จากการประปานครหลวงอย่ างเพียงพอ ได้ รับ
บริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงโดยไม่ประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับ การเก็บขนขยะได้
รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยประสบปั ญหาถังรองรับขยะไม่เพียงพอ สภาพการ
จราจรในพื้ นที่ใกล้ เคียงพบปั ญหาการจราจรติดขัด เป็ นประจํา ในช่ ว งเวลาเช้ าและเย็น
ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนจากการก่อสร้ างอาคารใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบปั ญหา
อาชญากรรมนานๆครั้ง และภายในพื้นที่พบปัญหานํา้ ท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
นานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 10 เซนติเมตร

สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :

เพศ : หญิง

(ได้ รับมอบหมายจากเจ้ าของบ้ าน)

1. คุณฉวี สาระพงษ์ (ผู้พักอาศัยภายในบ้ าน)

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

จํ านวน : 1 ราย

1. บ้านเลขที่ 71/5
มี ลั ก ษณะเป็ นอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้ น อายุ ป ระมาณ 10 ปี โดยมี แ นวเขต
ของพื้นที่อยู่ตดิ กับแนวเขตของโครงการทางด้ านทิศใต้
เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

1. จัดให้ มรี ะบบบําบัดนํา้ เสียเพื่อลดค่าความสกปรกของนํา้ เสียให้ ได้ มาตรฐาน
คุณภาพนํา้ ทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
2. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้น
ตามคู่มอื ของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละครั้ง

นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูใ้ ช้อาคารระบายออกสู่พนที
ื้ ่ภายนอก

1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสู่พ้ ืนที่โครงการให้ มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องจักร เช่ น ปั๊ มนํา้ เครื่องปรับอากาศ
เป็ นต้ น ให้ มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันเสียงดังจากการทํา งานที่ขาด
ประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพื่อช่ วยเป็ นแนว
ดูดซับเสียงจากภายนอกได้

เสียงดังจากรถยนต์และกิจกรรมของผูพ้ กั แรม

1. จัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยืน ต้ น เพื่อความร่ มรื่ น
เสริมสร้ างภูมิทศั น์กบั อาคารข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุดเพื่อ
ให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
3. ติดป้ ายห้ ามติดเครื่องยนต์ท้ งิ ไว้ บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทนั ที
เมื่อจอดรถแล้ ว
4. ติดตั้งป้ ายจํา กัดความเร็วของรถที่เข้ า-ออก มีความเร็วไม่ เกิน 30 กม./ชม.
เพื่อลดความเร็วและป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนื่องจากถนน

คุณภาพอากาศ

ช่วงเปิ ดดําเนินการ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-13() สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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1. ไม่ประสงค์ออกนาม (เจ้ าของบ้ าน)
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ปี

มีลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น อายุของอาคารประมาณ 30 ปี โดยมีแนวเขตของ
พื้นที่อยู่ตดิ กับแนวเขตของโครงการทางด้ านทิศใต้
เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์

2. บ้านเลขที่ 71/4

- การจราจรติดขัด ซอยสุขมุ วิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่วงเวลาเช้าและเย็น การมี
โครงการทําให้มกี ารใช้ถนนเพิม่ ขึน้ และมีการจราจรติดขัดมากขึน้

- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากถนนซอยสุขมุ วิท 31 มักมีนาํ้ ท่วมขัง
เมื่อฝนตกหนักเป็ นประจํา ขอให้ โครงการดูแลและลอกท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา

- โครงการแย่ งใช้ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทําให้ เกิดปั ญหาไฟฟ้ าตกดับ
หรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง

- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่วงกังวลในระดับ
ปานกลาง ควรมีการดูแลรักษาระบบท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา ป้ องกันการชํารุดแตกหัก
และส่งกลิ่นเหม็น

- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง

- ไอเสี ย รถยนต์ จ ากการวิ่ ง เข้ าออกพื้ นที่ โ ครงการ มี ค วามห่ วงกั ง วลในระดั บ
ปานกลาง เนื่องจากจํานวนรถที่ว่งิ เข้ า-ออกพื้นที่มมี ากขึ้น

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม แบ่งเป็ นห้ องพักขยะเปี ยก 1 ห้ อง ห้ องพักขยะแห้ ง 1
ห้ อง ห้ องพักขยะอันตราย 1 ห้ อง และห้ องพักขยะรีไซเคิล 1 ห้ อง สามารถกัก

กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากห้องพักขยะรวมของโครงการ

1. ตรวจสอบการทํา งานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ให้ อยู่ ในสภาพดีอยู่
เสมอตามคู่มอื ของผู้ผลิต
2. จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานหม้ อแปลงไฟ
ฟ้ า โดยให้ เข้ า รั บการอบรมกับบริ ษั ท ตัว แทนจํา หน่ า ยหม้ อ แปลงไฟฟ้ าของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจําในการดูแลและบํารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการ
เปิ ดดําเนินการ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารต่างๆ ให้ เป็ น
ไปด้ วยความเรียบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐาน
4. ติ ด ตั้ ง หม้ อแปลงไฟฟ้ า สํา หรั บ โครงการโดยเฉพาะ แยกต่ า งหากจาก
หม้ อ แปลงไฟฟ้ าของชุ ม ชน เพื่ อ รองรั บ กระแสไฟฟ้ าจากเสาไฟฟ้ าแรงสู ง
โดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้ องกันไฟฟ้ าตก อันเนื่องจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับ
ชุมชนข้ างเคียง

โครงการใช้ไฟฟ้ า อาจทําให้ไฟตก หรือกระแสไฟฟ้ าไม่เพียงพอ

1. จัดให้ มกี ารสํารองนํา้ ใช้ ของโครงการ สํารองนํา้ ใช้ ได้ นานไม่น้อยกว่า 1 วัน
2. ควบคุม และตั้งเวลาการเปิ ดวาล์ วนํา้ ประปาของโครงการ เพื่ อรั บนํา้ จากการ
ประปานครหลวงให้ อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ นาํ้
จากท่อนํา้ ประปา ในช่วงที่มกี ารใช้ นาํ้ สูงสุดของชุมชน

โครงการแย่งใช้น้ าํ ประปาของชุมชน อาจทําให้แรงดันนํ้าประปาลดลง

และเพื่อให้ อปุ กรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. จัดให้ มีแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุง
ให้ เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะเปี ยก เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์หรือ
กําจัดต่อไป

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-13(1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง อาจมีเสียงจากการจราจรมากขึ้นเนื่องจากจํานวนรถที่ว่ิงเข้ าออก
โครงการ
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่วงกังวลในระดับน้ อย
- การจราจรติดขัด ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจํา ในช่ วงเวลาเช้ า
และเย็น การมีโครงการทําให้ มีการใช้ ถนนเพิ่มขึ้นและมีการจราจรติดขัดมากขึ้น
- อาคารโครงการขวางทิศทางลม มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง คาดว่าอาคาร
โครงการจะกีดขวางทิศทางลม

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

ปัจจุบันไม่มีผ้ ูพักอาศัยเจ็บป่ วยหรือมีโรคประจําตัวที่ต้องเข้ ารับการรักษาแต่อย่างใด

ข้อมูลด้านสาธารณสุข และอนามัย

พื้นที่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับบริการนํา้ ใช้ จากการประปานครหลวงอย่างเพียงพอ ได้
รับบริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงโดยไม่ประสบปัญหาไฟฟ้ าตกดับ การเก็บขน
ขยะได้ รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยไม่ประสบปัญหาขยะตกค้ างแต่อย่างใด
สภาพการจราจรในพื้นที่ใกล้ เคียงพบปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่วงเวลา
เช้ าและเย็น ไม่ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนในบริเวณใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบ
ปั ญหาอาชญากรรมนานๆครั้ ง และภายในพื้นที่พบปั ญหานํา้ ท่วมขังที่เ กิดจากฝน
ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 10 เซนติเมตร

สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดขัด
และการกีดขวางเส้ นทางการจราจร
2. จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่ หรือรปภ.ทีผ่ า่ นการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํานวยความ
สะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้ า-ออกพื้นทีโ่ ครงการ ตลอด 24
ชั่วโมง และตรวจสอบไม่ให้ มกี ารจอดรถกีดขวางบริเวณบนถนนซอยสุขมุ วิท 31
และถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันรถติด และชะลอตัวบริเวณด้ านหน้ าโครงการ

การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้มากขึ้ น

1. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ตรวจสอบระดั บ นํา้ ในบ่ อ พั ก นํา้ และท่ อ ระบายนํา้ อย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าพื้นที่ใดมีนาํ้ ท่วม
ขังให้ แก้ ไขทันที
2. ล้ างทําความสะอาดท่อระบายนํา้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน และ
หลังฤดูฝน)
3. ถ้ าท่อระบายนํา้ อุดตัน ให้ ฉีดล้ างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ของโครงการดูแลท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ และบริ เวณ
ด้ านหน้ าโครงการ เพื่อป้ องกันปัญหานํา้ ท่วมขัง

การระบายนํ้าและนํ้าท่วมขังพื้ นทีโ่ ดยรอบ

เก็บขยะได้ ไม่น้อยกว่า 3.0 วัน ภายในห้ องพักขยะมีรางระบายนํา้ เพื่อรวบรวม
นํา้ ในห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไม่ ใ ห้ มี ขยะตกค้ า งในโครงการ หากมี ขยะตกค้ า ง โครงการต้ อ ง
แจ้ งให้ สาํ นักงานเขตฯ เข้ ามาเก็บขน เพื่อนําไปกําจัดต่อไป
3. ให้ แม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะทุกวัน และทําความสะอาดที่พักขยะรวมทุก
ครั้งที่เก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน
4. ตรวจสอบประตูห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ ายขยะ โดยประตู
ต้ องปิ ดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ ายเสร็จสิ้น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-13(2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครัง้ ที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
2. คุณอัญชนา กลิ่นเทียน (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
3. คุณทิฆมั พร แสงจันทร์ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ปี
4. คุณธนพงษ์ พัฒนอภิชาติ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 29 ปี
5. คุณนันทนา ชุมช่วย (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
6. คุณภาษิต พัฒนพันธุ์ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ปี
7. คุณวรวลัญช์ภัทร์ บุณยะเวศ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
8. คุณเชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์ (เจ้ าของร่วม)
เพศ : ชาย อายุ : 30 ปี
9. ไม่ประสงค์ออกนาม (เจ้ าของร่วม)

ลดผลกระทบช่วงก่อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้
1. จัดให้ มแี ละติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั และระบบระบายอากาศได้ ระบุให้ เป็ น
ไปตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 39 (พ .ศ .2535) และฉบั บ ที่ 47 (พ .ศ .
2540) ออกตามความใน พ .ร .บ .ควบคุ ม อาคาร พ .ศ . 2522 รวมถึ ง ข้ อ
กํา หนดที่เกี่ยวข้ องระบบป้ องกันอัคคีภัย ประกอบด้ วย แผงควบคุมระบบ
สัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Control Panel: FCP) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
เพื่อให้ หนีไฟ เป็ นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) และอุปกรณ์แจ้ งเหตุท้งั
แบบแจ้ งเหตุอตั โนมัติ และแบบใช้ มอื กด
2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั ให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต
หากพบว่ามีการชํารุดหรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
3. จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์และระบบป้ องกันอัคคีภัย และฝึ กอบรม
เรื่องการซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เจ้ า
หน้ าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทันท่วงทีและไม่ ตกใจ
กลัว
4. จัดให้ มแี ผนการป้ องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของโครงการ
ต้ องปรั บ ปรุง ให้ ส อดคล้ อ งกับโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน และปรั บ ปรุ ง ให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่ไี ด้ จากการฝึ กซ้ อม การอพยพหนีไฟ และการดับ
เพลิงเพื่อให้ ได้ แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มปี ระสิทธิภาพ

3. อาคารชุด VOQUE Sukhumvit 31
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
มีลักษณะเป็ นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จํานวนห้ องชุด 74 ห้ อง โดยมีแนวเขตของ
ไม่เพียงพอ
3. จัดให้ มที จ่ี อดรถยนต์ 55 คัน บริเวณชั้นใต้ ดนิ จํานวน 2 ชั้น เพื่อช่วยลดเสียงดัง
พื้นที่อยู่ตดิ กับแนวเขตของโครงการทางด้ านทิศเหนือ
- ควรจัดให้ มหี ม้ อแปลงแยกออกจาก
และไอเสียจากรถยนต์ ต่ออาคารข้างเคียง
ชุมชน เพื่อป้ องกันการแย่งใช้ ไฟฟ้ า
เครือ่ งมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณ์รายบุคคล
4. รณรงค์ไม่ให้ ผ้ พู ักอาศัยภายในโครงการจอดรถยนต์กดี ขวางเส้ นทางการจราจร
ควรมี
ก
ารขุ
ด
ลอกตะกอนในท่
อ
ระบาย
จํ านวน : 10 ราย
บริเวณซอยสุขมุ วิท 31
นํา้ บริเวณภายนอกโครงการด้ วย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
5. จัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยืน ต้ น เพื่อความร่ มรื่ น
เสริมสร้ างภูมิทศั น์กบั อาคารข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1. คุณแพรพิไล บานชื่น (ผู้จดั การนิตบิ ุคคลอาคารชุด)
โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการ

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ตารางที่ 3.4-13(3) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง
เนื่องจากเป็ นอาคารที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน

เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ มีความห่ วงกังวลในระดับ
มาก

นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ให้ ตรวจสอบท่อระบายนํา้ เป็ นประจําเพื่อป้ องกันปัญหาท่อระบายนํา้
แตก และมีนาํ้ เสียจากโครงการไหลเข้ าสู่อาคารพักอาศัย

โครงการแย่งใช้ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ า และนํา้ ประปา ทําให้ เกิดปั ญหาไฟฟ้ าตก
ดับหรือนํา้ ประปาไหลอ่อน ในระดับปานกลาง

กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ เนื่องจากห้ องพักขยะรวมของ

-

-

-

-

-

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

พื้นที่ใกล้ เคียงโครงการได้ รับบริการนํา้ ใช้ จากการประปานครหลวงอย่ างเพียงพอ ได้ รับ
บริการไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวงโดยประสบปั ญหาไฟฟ้ าตกดับบ่อยครั้ง การเก็บขน
ขยะได้ รับบริการจากสํานักงานเขตวัฒนา โดยไม่ประสบปัญหาขยะตกค้ างแต่อย่างใด สภาพ
การจราจรในพื้นที่ใกล้ เคียงพบปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น
ประสบปั ญหาด้ านเสียงรบกวนจากการก่อสร้ างอาคารใกล้ เคียง และบริเวณนี้พบปั ญหา
อาชญากรรมนานๆครั้ง และภายในพื้นที่พบปัญหานํา้ ท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
นานกว่า 1-2 ชั่วโมง โดยมีระดับนํา้ ท่วมขังประมาณ 30 เซนติเมตร

จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้ า-ออกอาคาร ที่จอดรถยนต์
และบริเวณจุดอับในทุกๆชั้นของอาคารภายในโครงการ
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึ กอบรมทางด้ านการรักษา
ความปลอดภัย และตรวจตราด้ านความปลอดภัยภายในโครงการอย่ างเข้ ม
งวดตลอด 24 ชั่วโมง
จัดให้ มไี ฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัย
จากมิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่ าวจะต้ องไม่ สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรื อ
อาคารข้ างเคียง

4.

3.

2.

1.

โครงการออกแบบให้ ระเบียงห้ องพักมีระแนงอลูมเิ นียม และมีการปลูกต้ นไม้
ทุกห้ อง เพื่อช่วยพรางสายตา และช่วยเพิ่มความเป็ นส่วนตัว ระหว่างอาคาร
(ดังแสดงในภาพที่ 3)
จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ 414.18 ตารางเมตร และเป็ นไปตาม
เกณฑ์มติ ครม. คือ ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร
จั ด ให้ มี ก ระจกที่ มี ค่ าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 48
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 27 กล่าวว่า “วัสดุท่เี ป็ นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ องมีปริมาณการ
สะท้ อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
จัดให้ มกี ารปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อช่วยลดปัญหาด้ านความไม่เป็ นส่วนตัวของ
อาคารข้ างเคียง และช่วยดูดซับ และกรองฝุ่ น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้
แล้ วยังส่งผลให้ เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้ อนได้ ดี ช่วยบังแดด
ทําให้ อากาศเย็นขึ้น

สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

3.

2.

1.

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(บริษัทเจ้ าของอาคารชุดและเจ้ าของร่วม)
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั :

ติดป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณที่อปุ กรณ์ตดิ ตั้งอยู่

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2
5.

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ปี
10. บริษัท อพอลโล่ แอสเสท จํากัด (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ตารางที่ 3.4-13(4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครัง้ ที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากท่อระบายนํา้ บนถนนซอยสุขมุ วิท
31 เกิดการอุดตันบ่ อยครั้ ง และมัก มีนาํ้ ท่วมขังเมื่อ ฝนตกหนักเป็ นประจํา ขอให้
โครงการดูแลและลอกท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา

การจราจรติดขัด ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลาเช้ าและ
เย็น การมีโครงการทําให้ มกี ารใช้ ถนนเพิ่มขึ้นและมีการจราจรติดขัดมากขึ้น

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พักอาศัย มีความห่ วงกังวลในระดับมาก
เนื่องจากอาคารของโครงการและอาคารพักอาศัยอยู่ใกล้ กนั มาก

การเปลี่ ย นแปลงสุ น ทรี ย ภาพและทั ศ นี ย ภาพ มี ค วามห่ ว งกั ง วลในระดั บ มาก
เนื่ อ งจากอาคารของโครงการตั้ง อยู่ ใ นลั ก ษณะประจั น หน้ า ทํา ให้ เ กิด การบดบั น
ทัศนียภาพอย่างมาก และสูญเสียความเป็ นส่วนตัว

อาคารโครงการขวางทิศทางลมและแสงแดด เนื่องจากอาคารโครงการเป็ นอาคารที่มี
ความสูงเท่ากับอาคารพักอาศัย และตั้งอยู่ใกล้ กบั อาคารพักอาศัยมาก จึงคาดว่าทําให้
เกิดการกีดขวางทิศทางลมและแสงแดดอย่างมาก

การเกิดขึ้นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี้ดขี ้ นึ มีความห่ วงกังวลในระดับน้ อย

-

-

-

-

-

-

โครงการอยู่ติดกับอาคารพักอาศัย โครงการต้ องประสานกับสํานักงานเขตให้ เข้ ามา
เก็บขยะทุกวัน ไม่ให้ มขี ยะตกค้ างในโครงการ

ข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม
5.

ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันมิให้ ใบไม้ ร่วงหล่นไปสู่
พื้นที่บริเวณข้ างเคียงโครงการ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-13(5) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุม่ ที่ 1 : ตัวอย่างทีต่ ดิ พื้ นทีโ่ ครงการ ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1. ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ช่วงก่อนการก่อสร้าง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 ()

มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วย
บดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง และความปลอดภัยต่ อผู้พักอาศัย
โดยรอบ
2. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างจะต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้
เคียง โดยให้ เจ้ าของบ้ านร่ วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทํา บันทึกร่ วมกัน
เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ ง กรณีอาคารบ้ านเรือนเกิดความเสียหาย และ
เมื่อพบว่าการก่อสร้ างสร้ างความเสียหายให้ กับอาคารข้ างเคียงต้ องซ่ อมแซมแก้ ไข
ทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งต้ องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พ้ ืนที่
ก่อสร้ างได้ ทุกวัน
3. ประชาสัมพันธ์การก่อสร้ างโครงการกับบ้ านเรือนที่อยู่ ใกล้ เคียงโครงการ โดยการ
พบปะพูดคุยอย่ างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็น และ
ความเดือดร้ อนรําคาญทีม่ ผี ลกระทบมาจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุง
แก้ ไขโดยเร่งด่วน
4. แจ้ งแผนการก่อสร้ างโครงการให้ กับผู้พักอาศัยใกล้ เคียงโดยรอบทราบ ทั้งขั้นตอน
ในการก่อสร้ าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้ าง
5. ติ ด ตั้ง ป้ ายประกาศบริ เ วณด้ า นหน้ า โครงการ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า เป็ นการก่ อ สร้ าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น ใต้ ดนิ 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
โดยระบุช่ อื เจ้ าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้ าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อ
ได้ 24 ชั่วโมง
6. จัดให้ มีช่องทางรับเรื่องราวร้ องทุกข์กับชุมชนใกล้ เคียง กรณีมีการร้ องทุกข์ให้ แก้ ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยทันที
7. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของ
คนงานก่อสร้ างให้ อยู่ ห่างจากบ้ านพั กอาศัยมากที่สุด เพื่อป้ องกันปั ญหาด้ านกลิ่น
และเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์สาํ หรับ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
25

เพียงพอ
89.2

3

10.8

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีระบบคํา้ ยัน และระบบป้ องกันดินพัง (Sheet Pile) โดยรอบบริเวณก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคใต้ ดินที่มีความลึกมากกว่า 3 เมตร เพื่อป้ องกันการพังทลายของดิน
ในช่วงการก่อสร้ าง โดยมีวศิ วกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคํา้ ยันให้ เป็ นไปตาม
หลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
2. ตรวจสอบอาคารข้ างเคียงโครงการตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้ าง หากพบว่าเกิดความ
เสียหาย โครงการต้ องหยุดกิจกรรมการก่อสร้ างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยน
วิธกี ารทํางานที่ปลอดภัย และแก้ ไขซ่อมแซมอาคารข้ างเคียงให้ อยู่ในสภาพดีดงั เดิม
3. กํา หนดช่ วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ ดิน
ดํา เนิน การเฉพาะช่ ว งเวลา 8.00-17.00 น . เฉพาะวัน จัน ทร์ ถึง วัน เสาร์ และงด
กิจกรรมการรื้อถอนในวันหยุดอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
ขุดดินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ น
แต่ในกรณีท่จี าํ เป็ นจะต้ องมีการแจ้ งให้ ผ้ พู ักอาศัยข้ างเคียงรับทราบล่วงหน้ า
4. ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการเฝ้ าระวังการ
เคลื่อนตัวของดินระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ างชั้นใต้ ดนิ

เจ้าหน้าทีอ่ ยูภ่ ายในพื้นทีก่ อ่ สร้างโครงการ โดยไม่กดี ขวางการจราจรบนซอยสุขมุ วิท 31
8. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง
9. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณด้ าน
ด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

25

27

เพียงพอ

89.3

96.4

3

1

10.7

3.6

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

2. ฝุ่ นละอองจากกิจ กรรม มาตรการลดผลกระทบ
การก่อสร้าง
1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิด
เขม่าและควัน
2. จัดให้ มีผ้าใบก่ อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุ มอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ

1. การทรุดตัวของดิน

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (1)

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (2)

ขณะก่ อสร้ าง ซึ่ง ต้ อ งมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉี ก ขาดของผ้ าใบ
สมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. เลือกใช้ วัสดุท่ีประกอบสํา เร็จรูป หรือกึ่งสํา เร็จรูป ที่มีการหล่ อคอนกรี ตในพื้ นที่
โครงการน้ อยที่สดุ
4. จัดให้ มหี ้ องเก็บเสียงและฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพ้ นื และวัสดุต่างๆ พร้ อม
ทั้งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
5. การตัดกระเบื้องปูพ้ ื นหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ้ หล่ อระหว่ างใบพัดและ
กระเบื้องเพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง
6. การทําความสะอาดพื้นอาคาร ให้ ใช้ นาํ้ ฉีดพรมก่อนทําความสะอาด เพื่อป้ องกันการ
ฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
7. จัดให้ มีปล่ องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ างหรือจัดให้ มีลิฟท์ขนของเท่ากับความสูงของ
อาคาร
8. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่
ก่อสร้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะไม่มีการติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้ เด็ดขาด เพื่อเป็ นการลด
เขม่าควันและกลิ่น
9. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และมี
การจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
10. การกองวัสดุท่มี ีฝุ่นต้ องปิ ดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้ อม หรือฉีดพรมด้ วยนํา้
เพื่อที่จะให้ ผวิ เปี ยกอยู่เสมอหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
11. การผสมคอนกรี ตหรื อปูน การไสไม้ การกระทํา ใดๆที่ก่อให้ เกิดมลพิษต้ องทํา ใน
พื้นที่ท่ไี ด้ คลุมด้ วยผ้ าคลุมหรือในห้ องที่มีหลังคาและผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ านหรือ
วิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
12. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้ สายฉีดนํา้
แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุก เพื่อป้ องกันการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เพียงพอ

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

3-179

13. จัดให้ มีการขนย้ ายเศษวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วออกจากสถานที่ก่อสร้ างอยู่สมํ่า เสมอ เพื่อ
ป้ องกันการสะสมของฝุ่ นละออง โดยรถบรรทุกที่ใช้ ขนต้ องมีการปิ ดคลุมผ้ าใบให้
มิดชิด เพื่อป้ องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิง่
14. เจ้ าของโครงการแต่งตั้งให้ มเี จ้ าหน้ าที่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพชุมชน
ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างโครงการโดยตรง
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อง่ายต่อการร้ องเรียน และการทําเรื่องชดเชยค่าใช้ จ่าย
ต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

23

เพียงพอ

82.1

5

17.9

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

3. เสี ย งดัง จากกิ จ กรรม มาตรการลดผลกระทบ
การก่อสร้าง
1. สํา รวจร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ าง และเจ้ า ของอาคารข้ า งเคี ย งที่ติ ด กั บ
โครงการ หรือคาดว่าอาจจะได้ รับผล กระทบจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อร่ วมกัน
วางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ าอย่าง
น้ อย 3 วัน เมื่อมีความจําเป็ นต้ องทํางานที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
3 จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียงที่
ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธกี ารอื่นทีส่ ามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
4. เลื อ กตํา แหน่ ง การติด ตั้ง เครื่ อ งจั ก รกลในตํา แหน่ ง ที่เ หมาะสมเพื่ อ ลดเสีย งจาก
เครื่องจักร
5. เลือกเทคนิควิธกี ารในการทํางานที่เหมาะสม เช่น การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือ
ป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อ
ลดระดับเสียง
7. ผู้รับเหมาต้ องควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ส่งเสียงดัง
8. การขนย้ ายวัสดุขนาดใหญ่ จะต้ องทํา อย่ างระมัดระวัง เพื่ อความปลอดภัยจากการ
ตกหล่น ซึ่งจะทําให้ เกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (3)

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

3-180

9. ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ีต้องมีการ
ก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว จะต้ องดํา เนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ า
อย่ างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรมต่ อเนื่องเป็ นครั้งคราว เช่ น การเทปูน และ
ดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ อง
หยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
10. กรณีท่เี กิดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่มีผ้ ูสูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็กพัก
ผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ าว จนไม่สามารถดํารงชีวิตประจําวันอยู่ได้ และผู้พักอาศัย
ร้ อ งขอ โครงการต้ องจั ด หาที่พั ก ชั่ ว คราวให้ เพื่ อ ลดผลกระทบที่เ กิด ขึ้น จนกว่ า
โครงการดําเนินการแล้ วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มเี สียงดังรบกวน พร้ อมทั้งรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

27

เพียงพอ

96.4

1

3.6

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

4. แรงสันสะเทื
่
อนจากการ มาตรการลดผลกระทบ
ก่อสร้าง
1. ก่อนดําเนินการก่อสร้ าง จัดให้ มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสา
เข็ม ประสานงานกับอาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่ ายรูปเป็ น
หลักฐาน และจัดทําสําเนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กบั โครงการ 1 ชุด และเจ้ าของอาคาร
1 ชุด เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึงค่าเสียหาย
ของอาคารข้ างเคียงเสียหายจากการก่อสร้ างด้ วย
3. จัดทีมงานฝ่ ายช่ าง และวิศวกรเพื่อเข้ าประเมินพื้นที่ท่ไี ด้ รับความเดือดร้ อนจากการ
ก่อสร้ างโครงการ เพื่อซ่ อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้ าว ทรุดตัว
ทันทีเมื่อมีการเข้ าแจ้ งเหตุจากชุมชน
4. จัดให้ มจี ุดรับร้ องเรียนแจ้ งเหตุพร้ อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ โดยเฉพาะฝ่ ายงานช่าง
และวิศวกรของโครงการต้ องเป็ นผู้รับแจ้ งเหตุ และดําเนินการแก้ ไข
5. การทําเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วธิ แี บบเสาเข็มเจาะเท่านั้น

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (4)

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

3-181

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

100.0

96.4

28

27

7. การระบายนํ้า และนํ้า มาตรการลดผลกระทบ
ท่วมขังบริเวณพื้ นที่ใกล 1. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้ าง
เคียง
อุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา้ และท่อระบายนํา้ สาธารณะ
2. จัดให้ มีการล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้ องกันเศษดินตกหล่นลงสู่

92.9

1

0

2

3.6

0.0

7.1

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

6. กลิ่ น เหม็ น รบกวนจาก มาตรการลดผลกระทบ
ขยะมูลฝอย และนํ้าเสีย 1. จัด คนงานทํา หน้ าที่คัดแยกเศษวัสดุ ก่อ สร้ า งที่ส ามารถนํา มาใช้ ได้ ใหม่ เศษวั ส ดุ
ก่อสร้ างที่สามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้ างที่เหลือทิ้ง เป็ นประจําทุกวัน
2. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทําความสะอาดเป็ นประจํา เพื่อ
มิให้ เป็ นแหล่ งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกันกลิ่นเหม็นที่จะ
รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง
3. ควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ท้ งิ ขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดนิ ของบุคคลอื่น และจัด
ให้ มถี งั ขยะรองรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
4. ห้ ามคนงานนําอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารก่อสร้ าง เนื่องจากอาจทําให้ มีขยะ
และเศษอาหารปลิวออกไปยังบ้ านพักอาศัยโดยรอบ

26

เพียงพอ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

5. นํ้า เสียจากกิจกรรมการ มาตรการลดผลกระทบ
ก่อสร้าง
1. จัดห้ องนํา้ คนงานก่ อ สร้ างอยู่ บ ริ เวณพื้นที่ก่อสร้ าง จํา นวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบ
บําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อบําบัดนํา้ ทิ้งให้ ได้ ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ ตั้งอยู่ ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งห่ างจาก
ที่พักอาศัยมากที่สดุ
2. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนํา้
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกําจัดเป็ นประจําทุก 2 เดือน/ครัง้ หรือเมือ่ ส่วนบ่อเกรอะเต็ม
4. เมื่อ เสร็จสิ้น การก่ อ สร้ า งให้ สูบ ตะกอนออกจากบ่ อ เกรอะ- บ่ อ กรองทิ้ง ทั้ง หมด
พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (5)

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

-

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

3-182

8. การจราจร

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (6)

มาตรการลดผลกระทบ
1. เมื่อมีการชํารุดของถนนสุขุมวิท 31 อันเนื่องมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง โครงการ
จะต้ องดําเนินการแก้ ไขซ่อมแซมทันที
2. ห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ทางบริเวณถนนสุขมุ วิท 31 เพื่อ
ไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
3. จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร พร้ อมไฟ
ส่องสว่างบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน
4. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย อํา นวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอดเวลา
ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทางเข้า-ออกในช่วงขนส่งดิน วัสดุกอ่ สร้างและคนงาน
5. จํา กัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่ งไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ าสู่เขตชุมชน
6. ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้ าง จะต้ องมีการผูกมัดยึดติดให้ แน่ นหนากับรถ
บรรทุกก่อนออกสูถ่ นนสาธารณะ เพือ่ ป้ องกันอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ
7. มีการกวดขัน และตรวจสอบประวัตขิ องพนักงานขับรถว่าไม่มกี ารใช้ สารกระตุ้นออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ ามดื่มสุราขณะทํางาน
8. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการอย่างเพียงพอ
ในตําแหน่งที่สะดวกต่อการเข้ า-ออกโครงการ และห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุ

พื้นถนน ที่ก่อให้ เกิดการอุดตันของท่อระบายนํา้ ฝุ่ นละออง และอุบัติเหตุบนท้ อง
ถนน
3. จัดให้ มคี ูระบายนํา้ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อป้ องกันนํา้ ไหลลงสู่พ้ ืนที่ข้างเคียง โดย
โครงการจะต้ องระบายนํา้ เข้ าสู่ทอ่ ระบายนํา้ สาธารณะเท่านั้น
4. จัดให้ มีการขุดลอกท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการเป็ น
ประจํา 6 เดือน/ครั้ง เพื่อป้ องกันเศษหิน ปูน ทราย และนํา้ ปูนที่ไหลลงสู่ท่อระบาย
นํา้ สาธารณะระหว่างการก่อสร้ างไปอุดตัน ทําให้ เกิดนํา้ ท่วมขัง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

23

เพียงพอ

82.1

5

17.9

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

3-183

ก่ อ สร้ า งบริ เ วณไหล่ ท างบนถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 และถนนสาธารณะ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
กีดขวางการจราจร
9. กําหนดช่วงการขนส่งไว้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยมีการวางแผนและจัดการ
การขนส่ งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่ อชุ มชนน้ อยที่สุด เพื่ อหลี กเลี่ยง
ปัญหาการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าและเย็น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

24

เพียงพอ

85.7

4

14.3

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

9. ความปลอดภัย ในชี วิต มาตรการลดผลกระทบ
และทรัพย์สนิ ของชุมชน 1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วย
ทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบ
บดบังทัศนียภาพที่ไม่ เหมาะสมระหว่ างก่อสร้ าง และเพื่อความปลอดภัยต่ อผู้พัก
อาศัยโดยรอบ
2. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง
3. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณด้ าน
ด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. กรณีการก่อสร้ างของโครงการสร้ างความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง เจ้ าของโครงการ
จะต้ องชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็ นธรรมโดยเร็ว กรณีทต่ี กลงกันไม่ได้ จะต้ องจัดตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีข้ นึ มาพิจารณาหาข้ อยุตอิ ย่างเป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
5. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้ าอย่ างน้ อย สัดส่วน 1 คน : คนงาน
40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่ างเข้ มงวด ถ้ าหากคนงานมีการ
กระทําผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน พร้ อมกับให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทําประวัติ
ของคนงานก่อสร้ างทุกคนและต้ องใช้ แรงงานที่ถูกต้ องตามกฎหมายเท่านั้น
6. จัดให้ มบี ้ านพักคนงานก่อสร้ างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน
โดยมีรถขนส่งคนงานเพื่อเดินทางแบบเช้ าไป-เย็นกลับ
7. ให้ คนงานก่อสร้ างสวมใส่ชุดที่มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท่สี ามารถสังเกตได้ ชัดเจน
แบ่งแยกได้ ว่าเป็ นคนงานของโครงการ
8. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแ ลความเรี ยบร้ อย อย่ างสมํ่า เสมอ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (7)

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (8)

ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงานให้ อยู่ ในเฉพาะช่ วงเวลา
ทํางานเท่านั้น
9. จัดให้ มกี ารลงบันทึกการเข้ าปฏิบัตงิ านภายในโครงการ โดยจะต้ องมีการลงบันทึกเวลา
เข้ า-ออก จุดที่ไปปฏิบัติหน้ าที่ โดยคนงานจะต้ องปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในบริเวณที่
กําหนด และแจ้ งไว้ เท่านั้น
10. จัดให้ มกี ารประชุมการปฏิบตั ิงานประจําพื้นที่ก่อสร้ างโครงการเป็ นประจําทุกสัปดาห์
ประกอบด้ วยเจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เจ้ า
หน้ าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ ปั ญหาการก่อสร้ าง และเหตุ
เดือดร้ อนรําคาญต่ออาคารข้ างเคียง และหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
11. จัดให้ มีตะแกรงป้ องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ ในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 6
ความยาวอย่างน้ อย 3.0 เมตร จากตัวอาคาร
12. กําหนดตําแหน่งการติดตั้งและ ควบคุมการใช้ ทาวเวอร์ เครน ขณะทํางานก่อสร้ าง ให้
อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
13. จัดให้ มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ าง เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการ
โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สญ
ั จร
และบ้ านเรือนอาคารใกล้ เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ
14. จัดให้ มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมงานก่อสร้ างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้ งเหตุเดือดร้ อนรําคาญ
15. การก่ อ สร้ างในทุ ก ขั้ น ตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามชํา นาญและมี
ประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลการก่ อสร้ างอย่ างใกล้ ชิดตลอดเวลาเพื่อให้ การ
ก่อสร้ างเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน
16. จัดให้ มผี ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะ
ก่อสร้ าง เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และป้ องกันไม่ให้ คนงานรบกวนบ้านพัก
อาศัย ข้ า งเคีย ง และมี การตรวจสอบความมั่น คงแข็ง แรง การฉี ก ขาดของผ้ า ใบ
สมํ่าเสมอ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เพียงพอ

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
25

เพียงพอ
89.3

3

10.7

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ช่วงก่อสร้างโครงการ

10. ความเสีย่ งต่อการเกิด มาตรการลดผลกระทบ
เพลิงไหม้ในช่วงการ 1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าในช่ วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อ
ก่อสร้าง
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
2. จัดให้ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีท่ไี วไฟ ให้ อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ ห่างจาก
วัตถุท่กี ่อให้ เกิดประกายไฟ เพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภยั
3. จัดให้ มีพ้ ืนที่สูบบุหรี่สาํ หรับคนงานโดยเฉพาะ พร้ อมถังทรายสําหรับเขี่ยบุหรี่ และ
ห้ ามคนงานก่อสร้ างสูบบุหรี่บนอาคารโดยเด็ดขาด
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
5. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบความเรียบร้ อยในการก่อสร้ าง
ว่าไม่มสี ่งิ ใดเป็ นสาเหตุก่อให้ เกิดเพลิงไหม้
6. จัดให้ มกี ารติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่าย
โดยเฉพาะในช่ วงการตกแต่ งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอย่ างน้ อยจะต้ องมีถังดับ
เพลิง 2 ถัง/ชั้น
7. กิจกรรมการก่อสร้ างที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ เช่ น การเชื่อม การตัด ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดเพลิงไหม้ ต้ องได้ รับการอนุมัติและควบคุมอย่างเข้ มงวด จากผู้ควบคุม
งานอย่างใกล้ ชิด
8. จัด ให้ มีการประกัน อุบัติเหตุจ ากการก่ อสร้ างและอัค คี ภัย เท่า กับ ระยะเวลาการ
ก่อสร้ างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึง
ประชาชนผู้ สั ญ จรและบ้ า นเรื อ นอาคารใกล้ เ คี ย งโครงการทั้ง หมดทั้ง ชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 3.4-14 (9)

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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จํ านวน 28 ตัวอย่าง

27

3. นํ้าเสียจากกิจกรรมของ มาตรการลดผลกระทบ
ผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ 1. จัดให้ มรี ะบบบําบัดนํา้ เสียเพื่อลดค่าความสกปรกของนํา้ เสียให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพ
พื้ นทีภ่ ายนอก
นํา้ ทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ าน
หน้ าโครงการ
2. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้นตาม
คู่มอื ของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้

28
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0.0

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ
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มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อความร่ มรื่น เสริม
สร้ างภูมทิ ศั น์กบั อาคารข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
3. ติดป้ ายห้ ามติดเครื่องยนต์ท้ งิ ไว้ บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อ
จอดรถแล้ ว
4. ติดตั้งป้ ายจํากัดความเร็วของรถที่เข้ า -ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลด
ความเร็วและป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนื่องจากถนน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

2. เสี ย งดั ง จากรถยน ต์ มาตรการลดผลกระทบ
และกิ จ กรรมของผู พ้ ัก 1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสู่พ้ นื ที่โครงการให้ มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
อาศัย
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องจักร เช่ น ปั๊ มนํา้ เครื่ องปรั บอากาศ
เป็ นต้ น ให้ มีป ระสิท ธิภ าพดี อ ยู่ เสมอ เพื่ อ ป้ องกัน เสีย งดัง จากการทํา งานที่ข าด
ประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพื่อช่ วยเป็ นแนวดูด
ซับเสียงจากภายนอกได้

1 .คุณภาพอากาศ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่อสร้ างไว้ ในบทที่ 5 แล้ ว

-

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-15 () สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN SUKHUMVIT 31
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อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. จัดให้ มีแม่ บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํา มัดปากถุงให้
เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะเปี ยก เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์หรือกําจัด
ต่อไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

26

28

6. กลิน่ เหม็นและนํ้าเสีย มาตรการลดผลกระทบ
จากห้องพักขยะรวมของ 1. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม แบ่งเป็ นห้ องพักขยะเปี ยก 1 ห้ อง ห้ องพักขยะแห้ ง 1 ห้ อง
โครงการ
ห้ องพักขยะอันตราย 1 ห้ อง และห้ องพักขยะรีไซเคิล 1 ห้ อง สามารถกักเก็บขยะได้

28
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เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

5. โครงการใช้ไฟฟ้ า อาจ มาตรการลดผลกระทบ
ทําให้ไฟตก หรือ
1. ตรวจสอบการทํางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตาม
กระแสไฟฟ้ าไม่เพียง
คู่มอื ของผู้ผลิต
พอ
2. จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานหม้ อแปลงไฟฟ้ า
โดยให้ เข้ ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ เพื่อ
อยู่ประจําในการดูแลและบํารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารต่างๆ ให้ เป็ นไป
ด้ วยความเรียบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐาน
4. ติดตั้งหม้ อแปลงไฟฟ้ าสําหรับโครงการโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ของชุมชน เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้ าจากเสาไฟฟ้ าแรงสูงโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ป้ องกันไฟฟ้ าตก อันเนื่องจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับชุมชนข้ างเคียง

4. โ ค ร ง ก า ร แ ย่ ง ใ ช้ น้ าํ มาตรการลดผลกระทบ
ประปาของชุ ม ชน อาจ 1. จัดให้ มกี ารสํารองนํา้ ใช้ ของโครงการ สํารองนํา้ ใช้ ได้ นานไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทํา ให้แ รงดัน นํ้า ประปา 2. ควบคุม และตั้งเวลาการเปิ ดวาล์วนํา้ ประปาของโครงการ เพื่อรับนํา้ จากการประปา
ลดลง
นครหลวงให้ อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ นาํ้ จากท่อนํา้
ประปา ในช่วงที่มกี ารใช้ นาํ้ สูงสุดของชุมชน

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

-

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่อสร้ างไว้ ในบทที่ 5 แล้ ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-15 (1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN SUKHUMVIT 31

3-188

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

24

8. การจราจรติดขัด เพราะ มาตรการลดผลกระทบ
มีรถใช้มากขึ้ น
1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดขัด และ
การกีดขวางเส้ นทางการจราจร
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํา นวยความ
สะดวก และจัดระบบการจราจรบริ เ วณทางเข้ า -ออกพื้ นที่โ ครงการ ตลอด 24
ชั่วโมง และตรวจสอบไม่ให้ มีการจอดรถกีดขวางบริเวณบนถนนซอยสุขุมวิท 31
และถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันรถติด และชะลอตัวบริเวณด้ านหน้ าโครงการ โดย
เฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
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3.6

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ
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ไม่น้อยกว่ า 3.0 วัน ภายในห้ องพักขยะมีรางระบายนํา้ เพื่อรวบรวมนํา้ ในห้ องพัก
ขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไม่ ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ หากมีขยะตกค้ าง โครงการต้ องแจ้ งให้
สํานักงานเขตฯ เข้ ามาเก็บขน เพื่อนําไปกําจัดต่อไป
3. ให้ แม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะทุกวัน และทําความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่
เก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน
4. ตรวจสอบประตูห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ ายขยะ โดยประตูต้อง
ปิ ดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ ายเสร็จสิ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

7. การระบายนํ้า และนํ้า มาตรการลดผลกระทบ
ท่วมขังพื้ นทีโ่ ดยรอบ 1. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบระดับนํา้ ในบ่อพักนํา้ และท่อระบายนํา้ อย่ างสมํ่า เสมอ
เพื่อให้ สามารถระบายนํา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าพื้นที่ใดมีนาํ้ ท่วมขังให้ แก้ ไขทันที
2. ล้ างทําความสะอาดท่อระบายนํา้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน และหลัง
ฤดูฝน)
3. ถ้ าท่อระบายนํา้ อุดตัน ให้ ฉีดล้ างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที
4. จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่ของโครงการดูแลท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ และบริเวณด้ านหน้ า
โครงการ เพื่อป้ องกันปัญหานํา้ ท่วมขัง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่อสร้ างไว้ ในบทที่ 5 แล้ ว

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่อสร้ างไว้ ในบทที่ 5 แล้ ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-15 (2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN SUKHUMVIT 31
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3. จัดให้ มที ่จี อดรถยนต์ 55 คัน บริเวณชั้นใต้ ดนิ จํานวน 2 ชั้น เพื่อช่วยลดเสียงดัง
และไอเสียจากรถยนต์ ต่ออาคารข้ างเคียง
4. รณรงค์ไม่ให้ ผ้ พู ักอาศัยภายในโครงการจอดรถยนต์กดี ขวางเส้ นทางการจราจร
บริเวณซอยสุขมุ วิท 31
5. จัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อความร่ มรื่น เสริม
สร้ างภูมทิ ศั น์กบั อาคารข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

9. อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการเกิ ด มาตรการลดผลกระทบ
เพลิงไหม้
1. จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ ระบุให้ เป็ นไป
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2535) และฉบับ ที่ 47 (พ .ศ. 2540) ออก
ตาม ความใน พ .ร.บ .ควบคุม อาคาร พ .ศ . 2522 รวมถึง ข้ อ กํา หนดที่เ กี่ย วข้ อ ง
ระบบป้ องกันอัคคีภัย ประกอบด้ วย แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Control Panel: FCP) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้ หนีไฟ เป็ นสัญญาณแบบ
กริ่ง (Alarm Bell) และอุปกรณ์แจ้ งเหตุท้งั แบบแจ้ งเหตุอัตโนมัติ และแบบใช้ มือ
กด
2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั ให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต หาก
พบว่ามีการชํารุดหรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
3. จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์และระบบป้ องกันอัคคีภัย และฝึ กอบรมเรื่อง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่รักษา
ความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงทีและไม่ตกใจกลัว
4. จัดให้ มแี ผนการป้ องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของโครงการ ต้ อง
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ท่ีได้ จากการฝึ กซ้ อม การอพยพหนี ไฟ และการดับ เพลิ งเพื่ อ ให้ ไ ด้
แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มปี ระสิทธิภาพ
5. ติดป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณที่อปุ กรณ์ตดิ ตั้งอยู่

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

28

100.0

0

0.0

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-15 (3) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN SUKHUMVIT 31
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

11. สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ

มาตรการลดผลกระทบ
1. โครงการออกแบบให้ ระเบียงห้ องพักมีระแนงอลูมเิ นียม และมีการปลูกต้ นไม้ ทุก
ห้ อง เพื่อช่วยพรางสายตา และช่วยเพิ่มความเป็ นส่วนตัว ระหว่างอาคาร (ดังแสดง
ในภาพที่ 3)
2. จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ 414.18 ตารางเมตร และเป็ นไปตามเกณฑ์
มติ ครม. คือ ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร
3. จัดให้ มีกระจกที่มีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 48 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่ า วว่ า
“วัสดุท่เี ป็ นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ องมีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 30”
4. จัดให้ มกี ารปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อช่วยลดปัญหาด้ านความไม่เป็ นส่วนตัวของอาคารข้ าง
เคียง และช่วยดูดซับ และกรองฝุ่ น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ แล้ วยังส่งผลให้
เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้ อนได้ ดี ช่วยบังแดด ทําให้ อากาศเย็นขึ้น
5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันมิให้ ใบไม้ ร่วงหล่นไปสู่พ้ ืนที่
บริเวณข้ างเคียงโครงการ

10. ความปลอดภัยในชีวิต มาตรการลดผลกระทบ
และทรัพย์สนิ จากผูพ้ กั 1. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณทางเข้ า-ออกอาคาร ที่จอดรถยนต์ และ
อาศัย
บริเวณจุดอับในทุกๆชั้นของอาคารภายในโครงการ
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึ กอบรมทางด้ านการรักษาความ
ปลอดภัย และตรวจตราด้ านความปลอดภัยภายในโครงการอย่ างเข้ มงวดตลอด
24 ชั่วโมง
3. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่ าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ าง
เคียง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

28

27

100.0

96

0

1

0.0

3.6

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 28 ตัวอย่าง

-

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่อสร้ างไว้ ในบทที่ 5 แล้ ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-15 (4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มที่ 2 ในระยะ 100 เมตร (ไม่รวมกลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN SUKHUMVIT 31
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ช่วงก่อนการก่อสร้าง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วย
บดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง และความปลอดภัยต่ อผู้พักอาศัย
โดยรอบ
2. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างจะต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้
เคียง โดยให้ เจ้ าของบ้ านร่ วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทํา บันทึกร่ วมกัน
เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ ง กรณีอาคารบ้ านเรือนเกิดความเสียหาย และ
เมื่อพบว่าการก่อสร้ างสร้ างความเสียหายให้ กับอาคารข้ างเคียงต้ องซ่ อมแซมแก้ ไข
ทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งต้ องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พ้ ืนที่
ก่อสร้ างได้ ทุกวัน
3. ประชาสัมพันธ์การก่อสร้ างโครงการกับบ้ านเรือนที่อยู่ ใกล้ เคียงโครงการ โดยการ
พบปะพูดคุยอย่ างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็น และ
ความเดือดร้ อนรําคาญทีม่ ผี ลกระทบมาจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุง
แก้ ไขโดยเร่งด่วน
4. แจ้ งแผนการก่อสร้ างโครงการให้ กับผู้พักอาศัยใกล้ เคียงโดยรอบทราบ ทั้งขั้นตอน
ในการก่อสร้ าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้ าง
5. ติ ด ตั้ง ป้ ายประกาศบริ เ วณด้ า นหน้ า โครงการ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า เป็ นการก่ อ สร้ าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น ใต้ ดนิ 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
โดยระบุช่ อื เจ้ าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้ าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อ
ได้ 24 ชั่วโมง
6. จัดให้ มีช่องทางรับเรื่องราวร้ องทุกข์กับชุมชนใกล้ เคียง กรณีมีการร้ องทุกข์ให้ แก้ ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยทันที
7. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของ
คนงานก่อสร้ างให้ อยู่ ห่างจากบ้ านพั กอาศัยมากที่สุด เพื่อป้ องกันปั ญหาด้ านกลิ่น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

348

เพียงพอ
100.0

0

0.0

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 () สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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1. การทรุดตัวของดิน

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีระบบคํา้ ยัน และระบบป้ องกันดินพัง (Sheet Pile) โดยรอบบริเวณก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคใต้ ดินที่มีความลึกมากกว่า 3 เมตร เพื่อป้ องกันการพังทลายของดิน
ในช่วงการก่อสร้ าง โดยมีวศิ วกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคํา้ ยันให้ เป็ นไปตาม
หลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
2. ตรวจสอบอาคารข้ างเคียงโครงการตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้ าง หากพบว่าเกิดความ
เสียหาย โครงการต้ องหยุดกิจกรรมการก่อสร้ างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยน
วิธกี ารทํางานที่ปลอดภัย และแก้ ไขซ่อมแซมอาคารข้ างเคียงให้ อยู่ในสภาพดีดงั เดิม
3. กํา หนดช่ วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ ดิน
ดํา เนิน การเฉพาะช่ ว งเวลา 8.00-17.00 น . เฉพาะวัน จัน ทร์ ถึง วัน เสาร์ และงด
กิจกรรมการรื้อถอนในวันหยุดอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
ขุดดินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ น
แต่ในกรณีท่จี าํ เป็ นจะต้ องมีการแจ้ งให้ ผ้ พู ักอาศัยข้ างเคียงรับทราบล่วงหน้ า
4. ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการเฝ้ าระวังการ
เคลื่อนตัวของดินระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ างชั้นใต้ ดนิ

และเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์สาํ หรับ
เจ้ าหน้ าที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ โดยไม่กดี ขวางการจราจรบนซอยสุขุมวิท
31
8. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่ าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ าง
เคียง
9. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณด้ าน
ด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

342

เพียงพอ

98.3

6

1.7

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

2. ฝุ่ นละอองจากกิจ กรรม มาตรการลดผลกระทบ
การก่อสร้าง
1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิด
เขม่าและควัน
2. จัดให้ มีผ้าใบก่ อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุ มอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ
ขณะก่ อสร้ าง ซึ่ง ต้ อ งมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉี ก ขาดของผ้ าใบ
สมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. เลือกใช้ วัสดุท่ีประกอบสํา เร็จรูป หรือกึ่งสํา เร็จรูป ที่มีการหล่ อคอนกรี ตในพื้ นที่
โครงการน้ อยที่สดุ
4. จัดให้ มหี ้ องเก็บเสียงและฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพ้ นื และวัสดุต่างๆ พร้ อม
ทั้งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
5. การตัดกระเบื้องปูพ้ ื นหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ้ หล่ อระหว่ างใบพัดและ
กระเบื้องเพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง
6. การทําความสะอาดพื้นอาคาร ให้ ใช้ นาํ้ ฉีดพรมก่อนทําความสะอาด เพื่อป้ องกันการ
ฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
7. จัดให้ มีปล่ องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ างหรือจัดให้ มีลิฟท์ขนของเท่ากับความสูงของ
อาคาร
8. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่
ก่อสร้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะไม่มีการติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้ เด็ดขาด เพื่อเป็ นการลด
เขม่าควันและกลิ่น
9. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และมี
การจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
10. การกองวัสดุท่มี ีฝุ่นต้ องปิ ดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้ อม หรือฉีดพรมด้ วยนํา้
เพื่อที่จะให้ ผวิ เปี ยกอยู่เสมอหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
11. การผสมคอนกรี ตหรื อปูน การไสไม้ การกระทํา ใดๆที่ก่อให้ เกิดมลพิษต้ องทํา ใน
พื้นที่ท่ไี ด้ คลุมด้ วยผ้ าคลุมหรือในห้ องที่มีหลังคาและผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ านหรือ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

343

เพียงพอ
98.6

5

1.4

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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วิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
12. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้ สายฉีดนํา้
แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุก เพื่อป้ องกันการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ
13. จัดให้ มีการขนย้ ายเศษวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วออกจากสถานที่ก่อสร้ างอยู่สมํ่า เสมอ เพื่อ
ป้ องกันการสะสมของฝุ่ นละออง โดยรถบรรทุกที่ใช้ ขนต้ องมีการปิ ดคลุมผ้ าใบให้
มิดชิด เพื่อป้ องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิง่
14. เจ้ าของโครงการแต่งตั้งให้ มเี จ้ าหน้ าที่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพชุมชน
ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างโครงการโดยตรง
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อง่ายต่อการร้ องเรียน และการทําเรื่องชดเชยค่าใช้ จ่าย
ต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

3. เสี ย งดัง จากกิ จ กรรม มาตรการลดผลกระทบ
การก่อสร้าง
1. สํา รวจร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ าง และเจ้ า ของอาคารข้ า งเคี ย งที่ติ ด กั บ
โครงการ หรือคาดว่าอาจจะได้ รับผล กระทบจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อร่ วมกัน
วางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ าอย่าง
น้ อย 3 วัน เมื่อมีความจําเป็ นต้ องทํางานที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
3 จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียงที่
ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธกี ารอื่นทีส่ ามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
4. เลื อ กตํา แหน่ ง การติด ตั้ง เครื่ อ งจั ก รกลในตํา แหน่ ง ที่เ หมาะสมเพื่ อ ลดเสีย งจาก
เครื่องจักร
5. เลือกเทคนิควิธกี ารในการทํางานที่เหมาะสม เช่น การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือ
ป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

340

เพียงพอ

97.7

8

2.3

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (3) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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ลดระดับเสียง
7. ผู้รับเหมาต้ องควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ส่งเสียงดัง
8. การขนย้ ายวัสดุขนาดใหญ่ จะต้ องทํา อย่ างระมัดระวัง เพื่ อความปลอดภัยจากการ
ตกหล่น ซึ่งจะทําให้ เกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน
9. ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ีต้องมีการ
ก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว จะต้ องดํา เนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ า
อย่ างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรมต่ อเนื่องเป็ นครั้งคราว เช่ น การเทปูน และ
ดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ อง
หยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
10. กรณีท่เี กิดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่มีผ้ ูสูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็กพัก
ผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ าว จนไม่สามารถดํารงชีวิตประจําวันอยู่ได้ และผู้พักอาศัย
ร้ อ งขอ โครงการต้ องจั ด หาที่พั ก ชั่ ว คราวให้ เพื่ อ ลดผลกระทบที่เ กิด ขึ้น จนกว่ า
โครงการดําเนินการแล้ วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มเี สียงดังรบกวน พร้ อมทั้งรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

4. แรงสันสะเทื
่
อนจากการ มาตรการลดผลกระทบ
ก่อสร้าง
1. ก่อนดําเนินการก่อสร้ าง จัดให้ มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสา
เข็ม ประสานงานกับอาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่ ายรูปเป็ น
หลักฐาน และจัดทําสําเนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กบั โครงการ 1 ชุด และเจ้ าของอาคาร
1 ชุด เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึงค่าเสียหาย
ของอาคารข้ างเคียงเสียหายจากการก่อสร้ างด้ วย
3. จัดทีมงานฝ่ ายช่ าง และวิศวกรเพื่อเข้ าประเมินพื้นที่ท่ไี ด้ รับความเดือดร้ อนจากการ
ก่อสร้ างโครงการ เพื่อซ่ อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้ าว ทรุดตัว
ทันทีเมื่อมีการเข้ าแจ้ งเหตุจากชุมชน
4. จัดให้ มจี ุดรับร้ องเรียนแจ้ งเหตุพร้ อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ โดยเฉพาะฝ่ ายงานช่าง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

344

เพียงพอ

98.9

4

1.1

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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และวิศวกรของโครงการต้ องเป็ นผู้รับแจ้ งเหตุ และดําเนินการแก้ ไข
5. การทําเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วธิ แี บบเสาเข็มเจาะเท่านั้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

6. กลิ่ น เหม็ น รบกวนจาก มาตรการลดผลกระทบ
ขยะมูลฝอย และนํ้าเสีย 1. จัด คนงานทํา หน้ าที่คัดแยกเศษวัสดุ ก่อ สร้ า งที่ส ามารถนํา มาใช้ ได้ ใหม่ เศษวั ส ดุ
ก่อสร้ างที่สามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้ างที่เหลือทิ้ง เป็ นประจําทุกวัน
2. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทําความสะอาดเป็ นประจํา เพื่อ
มิให้ เป็ นแหล่ งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกันกลิ่นเหม็นที่จะ
รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง
3. ควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ท้ งิ ขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดนิ ของบุคคลอื่น และจัด
ให้ มถี งั ขยะรองรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
4. ห้ ามคนงานนําอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารก่อสร้ าง เนื่องจากอาจทําให้ มีขยะ
และเศษอาหารปลิวออกไปยังบ้ านพักอาศัยโดยรอบ

5. นํ้า เสียจากกิจกรรมการ มาตรการลดผลกระทบ
ก่อสร้าง
1. จัดห้ องนํา้ คนงานก่ อ สร้ างอยู่ บ ริ เวณพื้นที่ก่อสร้ าง จํา นวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบ
บําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อบําบัดนํา้ ทิ้งให้ ได้ ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ ตั้งอยู่ ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งห่ างจาก
ที่พักอาศัยมากที่สดุ
2. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนํา้
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกําจัดเป็ นประจําทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกรอะ
เต็ม
4. เมื่อ เสร็จสิ้น การก่ อ สร้ า งให้ สูบ ตะกอนออกจากบ่ อ เกรอะ- บ่ อ กรองทิ้ง ทั้ง หมด
พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

345

345

เพียงพอ

99.1

99.1

3

3

0.9

0.9

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (5) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

8. การจราจร

มาตรการลดผลกระทบ
1. เมื่อมีการชํารุดของถนนสุขุมวิท 31 อันเนื่องมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง โครงการ
จะต้ องดําเนินการแก้ ไขซ่อมแซมทันที
2. ห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ทางบริเวณถนนสุขมุ วิท 31 เพื่อ
ไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
3. จัดระบบการจราจรให้ มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร พร้ อมไฟ
ส่องสว่างบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน
4. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย อํา นวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอดเวลา
ก่อสร้ าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบริเวณทางเข้ า-ออกในช่ วงขนส่งดิน วัสดุก่อสร้ างและ
คนงาน
5. จํา กัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่ งไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ าสู่เขตชุมชน
6. ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้ าง จะต้ องมีการผูกมัดยึดติดให้ แน่ นหนากับรถ

7. การระบายนํ้า และนํ้า มาตรการลดผลกระทบ
ท่วมขังบริเวณพื้ นที่ใกล 1. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้ าง
เคียง
อุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา้ และท่อระบายนํา้ สาธารณะ
2. จัดให้ มีการล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้ องกันเศษดินตกหล่นลงสู่
พื้นถนน ที่ก่อให้ เกิดการอุดตันของท่อระบายนํา้ ฝุ่ นละออง และอุบัติเหตุบนท้ อง
ถนน
3. จัดให้ มคี ูระบายนํา้ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อป้ องกันนํา้ ไหลลงสู่พ้ ืนที่ข้างเคียง โดย
โครงการจะต้ องระบายนํา้ เข้ าสู่ทอ่ ระบายนํา้ สาธารณะเท่านั้น
4. จัดให้ มีการขุดลอกท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการเป็ น
ประจํา 6 เดือน/ครั้ง เพื่อป้ องกันเศษหิน ปูน ทราย และนํา้ ปูนที่ไหลลงสู่ท่อระบาย
นํา้ สาธารณะระหว่างการก่อสร้ างไปอุดตัน ทําให้ เกิดนํา้ ท่วมขัง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

336

343

เพียงพอ

96.6

98.6

12

5

3.4

1.4

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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บรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันอุบัตเิ หตุท่เี กิดขึ้นจากการตกหล่นของ
วัสดุ
7. มีการกวดขัน และตรวจสอบประวัตขิ องพนักงานขับรถว่าไม่มกี ารใช้ สารกระตุ้นออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ ามดื่มสุราขณะทํางาน
8. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการอย่างเพียงพอ
ในตําแหน่งที่สะดวกต่อการเข้ า-ออกโครงการ และห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุ
ก่ อ สร้ า งบริ เ วณไหล่ ท างบนถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 และถนนสาธารณะ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
กีดขวางการจราจร
9. กําหนดช่วงการขนส่งไว้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยมีการวางแผนและจัดการ
การขนส่ งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่ อชุ มชนน้ อยที่สุด เพื่ อหลี กเลี่ยง
ปัญหาการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าและเย็น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

9. ความปลอดภัย ในชี วิต มาตรการลดผลกระทบ
และทรัพย์สนิ ของชุมชน 1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วย
ทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบ
บดบังทัศนียภาพที่ไม่ เหมาะสมระหว่ างก่อสร้ าง และเพื่อความปลอดภัยต่ อผู้พัก
อาศัยโดยรอบ
2. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่ วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่ าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ าง
เคียง
3. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณด้ าน
ด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. กรณีการก่อสร้ างของโครงการสร้ างความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง เจ้ าของโครงการ
จะต้ องชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็ นธรรมโดยเร็ว กรณีทต่ี กลงกันไม่ได้ จะต้ องจัดตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีข้ นึ มาพิจารณาหาข้ อยุตอิ ย่างเป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
5. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้ าอย่ างน้ อย สัดส่วน 1 คน : คนงาน
40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่ างเข้ มงวด ถ้ าหากคนงานมีการ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

340

เพียงพอ

97.7

8

2.3

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (7) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

กระทําผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน พร้ อมกับให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทําประวัติ
ของคนงานก่อสร้ างทุกคนและต้ องใช้ แรงงานที่ถูกต้ องตามกฎหมายเท่านั้น
6. จัดให้ มบี ้ านพักคนงานก่อสร้ างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน
โดยมีรถขนส่งคนงานเพื่อเดินทางแบบเช้ าไป-เย็นกลับ
7. ให้ คนงานก่อสร้ างสวมใส่ชุดที่มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท่สี ามารถสังเกตได้ ชัดเจน
แบ่งแยกได้ ว่าเป็ นคนงานของโครงการ
8. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแ ลความเรี ยบร้ อย อย่ างสมํ่า เสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงานให้ อยู่ ในเฉพาะช่ วงเวลา
ทํางานเท่านั้น
9. จัดให้ มกี ารลงบันทึกการเข้ าปฏิบัตงิ านภายในโครงการ โดยจะต้ องมีการลงบันทึกเวลา
เข้ า-ออก จุดที่ไปปฏิบัติหน้ าที่ โดยคนงานจะต้ องปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในบริเวณที่
กําหนด และแจ้ งไว้ เท่านั้น
10. จัดให้ มกี ารประชุมการปฏิบตั ิงานประจําพื้นที่ก่อสร้ างโครงการเป็ นประจําทุกสัปดาห์
ประกอบด้ วยเจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เจ้ า
หน้ าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ ปั ญหาการก่อสร้ าง และเหตุ
เดือดร้ อนรําคาญต่ออาคารข้ างเคียง และหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
11. จัดให้ มีตะแกรงป้ องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ ในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 6
ความยาวอย่างน้ อย 3.0 เมตร จากตัวอาคาร
12. กําหนดตําแหน่งการติดตั้งและ ควบคุมการใช้ ทาวเวอร์ เครน ขณะทํางานก่อสร้ าง ให้
อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
13. จัดให้ มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ าง เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการ
โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สญ
ั จร
และบ้ านเรือนอาคารใกล้ เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ
14. จัดให้ มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมงานก่อสร้ างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้ งเหตุเดือดร้ อนรําคาญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

เพียงพอ

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง
ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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15. การก่ อ สร้ างในทุ ก ขั้ น ตอนจะต้ อ งมี วิ ศ วกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามชํา นาญและมี
ประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลการก่ อสร้ างอย่ างใกล้ ชิดตลอดเวลาเพื่อให้ การ
ก่อสร้ างเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน
16. จัดให้ มผี ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะ
ก่อสร้ าง เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และป้ องกันไม่ให้ คนงานรบกวนบ้านพัก
อาศัย ข้ า งเคีย ง และมี การตรวจสอบความมั่น คงแข็ง แรง การฉี ก ขาดของผ้ า ใบ
สมํ่าเสมอ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

10. ความเสีย่ งต่อการเกิด มาตรการลดผลกระทบ
เพลิงไหม้ในช่วงการ 1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าในช่ วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อ
ก่อสร้าง
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
2. จัดให้ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีท่ไี วไฟ ให้ อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ ห่างจาก
วัตถุท่กี ่อให้ เกิดประกายไฟ เพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภยั
3. จัดให้ มีพ้ ืนที่สูบบุหรี่สาํ หรับคนงานโดยเฉพาะ พร้ อมถังทรายสําหรับเขี่ยบุหรี่ และ
ห้ ามคนงานก่อสร้ างสูบบุหรี่บนอาคารโดยเด็ดขาด
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
5. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบความเรียบร้ อยในการก่อสร้ าง
ว่าไม่มสี ่งิ ใดเป็ นสาเหตุก่อให้ เกิดเพลิงไหม้
6. จัดให้ มกี ารติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่าย
โดยเฉพาะในช่ วงการตกแต่ งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอย่ างน้ อยจะต้ องมีถังดับ
เพลิง 2 ถัง/ชั้น
7. กิจกรรมการก่อสร้ างที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ เช่ น การเชื่อม การตัด ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดเพลิงไหม้ ต้ องได้ รับการอนุมัติและควบคุมอย่างเข้ มงวด จากผู้ควบคุม
งานอย่างใกล้ ชิด
8. จัด ให้ มีการประกัน อุบัติเหตุจ ากการก่ อสร้ างและอัค คี ภัย เท่า กับ ระยะเวลาการ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

343

เพียงพอ

98.6

5

1.4

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (9) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

ก่อสร้ างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึง
ประชาชนผู้ สั ญ จรและบ้ า นเรื อ นอาคารใกล้ เ คี ย งโครงการทั้ง หมดทั้ง ชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

เพียงพอ

ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง
ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม

ตารางที่ 3.4-16 (10) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบกลุ่มที่ 3 ในระยะ 100-1,000 เมตร ครั้งที่ 2 โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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จํ านวน 348 ตัวอย่าง

348

3. นํ้าเสียจากกิจกรรมของ มาตรการลดผลกระทบ
ผูพ้ กั อาศัยระบายออกสู่ 1. จัดให้ มรี ะบบบําบัดนํา้ เสียเพื่อลดค่าความสกปรกของนํา้ เสียให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพนํา้
พื้ นทีภ่ ายนอก
ทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ า
โครงการ
2. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้นตาม
คู่มอื ของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้

348

100.0

100.0

100.0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

348

มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อความร่ มรื่น เสริม
สร้ างภูมทิ ศั น์กบั อาคารข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
3. ติดป้ ายห้ ามติดเครื่องยนต์ท้ งิ ไว้ บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อ
จอดรถแล้ ว
4. ติดตั้งป้ ายจํากัดความเร็วของรถที่เข้ า -ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลด
ความเร็วและป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนื่องจากถนน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

2. เสียงดังจากรถยนต์ และ มาตรการลดผลกระทบ
กิจกรรมของผูพั้ กอาศัย 1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสู่พ้ นื ที่โครงการให้ มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดับเครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องจักร เช่ น ปั๊ มนํา้ เครื่ องปรั บอากาศ
เป็ นต้ น ให้ มีป ระสิท ธิภ าพดี อ ยู่ เสมอ เพื่ อ ป้ องกัน เสีย งดัง จากการทํา งานที่ข าด
ประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็ นแนวดูด
ซับเสียงจากภายนอกได้

1 .คุณภาพอากาศ

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

-

-

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. จัดให้ มีแม่ บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํา มัดปากถุงให้
เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะเปี ยก เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์หรือกําจัด
ต่อไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

348

6. กลิน่ เหม็นและนํ้าเสีย
จากห้องพักขยะรวม
ของโครงการ

348

345

มาตรการลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม แบ่งเป็ นห้ องพักขยะเปี ยก 1 ห้ อง ห้ องพักขยะแห้ ง 1 ห้ อง
ห้ องพักขยะอันตราย 1 ห้ อง และห้ องพักขยะรีไซเคิล 1 ห้ อง สามารถกักเก็บขยะได้

จํ านวน 348 ตัวอย่าง
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0
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0.9

0.0

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

5. โครงการใช้ไฟฟ้ า อาจ มาตรการลดผลกระทบ
ทําให้ไฟตก หรือ
1. ตรวจสอบการทํางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตาม
กระแสไฟฟ้ าไม่เพียง
คู่มอื ของผู้ผลิต
พอ
2. จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานหม้ อแปลงไฟฟ้ า
โดยให้ เข้ ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ เพื่อ
อยู่ประจําในการดูแลและบํารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารต่างๆ ให้ เป็ นไป
ด้ วยความเรียบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐาน
4. ติดตั้งหม้ อแปลงไฟฟ้ าสําหรับโครงการโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ของชุมชน เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้ าจากเสาไฟฟ้ าแรงสูงโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ป้ องกันไฟฟ้ าตก อันเนื่องจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับชุมชนข้ างเคียง

4. โ ค ร ง ก า ร แ ย่ ง ใ ช้ น้ าํ มาตรการลดผลกระทบ
ประปาของชุ ม ชน อาจ 1. จัดให้ มกี ารสํารองนํา้ ใช้ ของโครงการ สํารองนํา้ ใช้ ได้ นานไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทํา ให้แ รงดัน นํ้า ประปา 2. ควบคุม และตั้งเวลาการเปิ ดวาล์วนํา้ ประปาของโครงการ เพื่อรับนํา้ จากการประปา
ลดลง
นครหลวงให้ อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ นาํ้ จากท่อนํา้
ประปา ในช่วงที่มกี ารใช้ นาํ้ สูงสุดของชุมชน

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

-

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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จํ านวน 348 ตัวอย่าง

340

8. การจราจรติดขัด เพราะ มาตรการลดผลกระทบ
มีรถใช้มากขึ้ น
1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดขัด และ
การกีดขวางเส้ นทางการจราจร
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือรปภ .ที่ผ่านการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํา นวยความ
สะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้ า -ออกพื้นทีโ่ ครงการ ตลอด 24 ชัว่ โมง
และตรวจสอบไม่ให้ มกี ารจอดรถกีดขวางบริเวณบนถนนซอยสุขมุ วิท 31 และถนน
สาธารณะ เพื่อป้ องกันรถติด และชะลอตัวบริเวณด้ านหน้ าโครงการ โดยเฉพาะใน

97.7

98.9

8

4

2.3

1.1

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

344

ไม่น้อยกว่ า 3.0 วัน ภายในห้ องพักขยะมีรางระบายนํา้ เพื่อรวบรวมนํา้ ในห้ องพัก
ขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไม่ ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ หากมีขยะตกค้ าง โครงการต้ องแจ้ งให้
สํานักงานเขตฯ เข้ ามาเก็บขน เพื่อนําไปกําจัดต่อไป
3. ให้ แม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะทุกวัน และทําความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่
เก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน
4. ตรวจสอบประตูห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ ายขยะ โดยประตูต้อง
ปิ ดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ ายเสร็จสิ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

7. การระบายนํ้า และนํ้า มาตรการลดผลกระทบ
ท่วมขังพื้ นทีโ่ ดยรอบ 1. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบระดับนํา้ ในบ่อพักนํา้ และท่อระบายนํา้ อย่ างสมํ่า เสมอ
เพื่อให้ สามารถระบายนํา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าพื้นที่ใดมีนาํ้ ท่วมขังให้ แก้ ไขทันที
2. ล้ างทําความสะอาดท่อระบายนํา้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน และหลัง
ฤดูฝน)
3. ถ้ าท่อระบายนํา้ อุดตัน ให้ ฉีดล้ างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที
4. จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่ของโครงการดูแลท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ และบริเวณด้ านหน้ า
โครงการ เพื่อป้ องกันปัญหานํา้ ท่วมขัง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

โครงการได้ เพิ่มเติมมาตรการลด
ผลกระทบช่วงก่ก่ อสร้างไว้ในบทที่ 5 แล้ว

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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ช่วงเวลาเร่งด่วน
3. จัดให้ มที จ่ี อดรถยนต์ 55 คัน บริเวณชั้นใต้ ดนิ จํานวน 2 ชั้น เพื่อช่วยลดเสียงดังและ
ไอเสียจากรถยนต์ ต่ออาคารข้างเคียง
4. รณรงค์ไม่ให้ ผ้ พู ักอาศัยภายในโครงการจอดรถยนต์กดี ขวางเส้ นทางการจราจร
บริเวณซอยสุขมุ วิท 31
5. จัดให้ มพี ้นื ทีส่ เี ขียวโดยรอบโครงการ พร้อมปลูกไม้ยนื ต้น เพือ่ ความร่มรืน่ เสริมสร้างภูมิ
ทัศน์กบั อาคารข้างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

9. อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการเกิ ด มาตรการลดผลกระทบ
เพลิงไหม้
1. จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ ระบุให้ เป็ นไป
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความใน พ .ร.บ .ควบคุม อาคาร พ .ศ . 2522 รวมถึง ข้ อ กํา หนดที่เ กี่ย วข้ อ ง
ระบบป้ องกันอัคคีภัย ประกอบด้ วย แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Control Panel: FCP) อุปกรณ์สง่ สัญญาณเพื่อให้ หนีไฟ เป็ นสัญญาณแบบกริ่ง
(Alarm Bell) และอุปกรณ์แจ้ งเหตุท้งั แบบแจ้ งเหตุอตั โนมัติ และแบบใช้ มอื กด
2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั ให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต หาก
พบว่ามีการชํารุดหรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
3. จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์และระบบป้ องกันอัคคีภัย และฝึ กอบรมเรื่อง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่รักษา
ความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงทีและไม่ตกใจกลัว
4. จัดให้ มแี ผนการป้ องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของโครงการ ต้ อง
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ท่ีได้ จากการฝึ กซ้ อม การอพยพหนี ไฟ และการดับ เพลิ งเพื่ อ ให้ ไ ด้
แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มปี ระสิทธิภาพ
5. ติดป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณที่อปุ กรณ์ตดิ ตั้งอยู่

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

348

100.0

0

0.0

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

11. สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ

มาตรการลดผลกระทบ
1. โครงการออกแบบให้ ระเบียงห้ องพักมีระแนงอลูมเิ นียม และมีการปลูกต้ นไม้ ทุก
ห้ อง เพื่อช่วยพรางสายตา และช่วยเพิ่มความเป็ นส่วนตัว ระหว่างอาคาร (ดังแสดง
ในภาพที่ 3)
2. จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ 414.18 ตารางเมตร และเป็ นไปตามเกณฑ์
มติ ครม. คือ ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร
3. จัดให้ มีกระจกที่มีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 48 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่ า วว่ า
“วัสดุท่เี ป็ นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ องมีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 30”
4. จัดให้ มกี ารปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อช่วยลดปัญหาด้ านความไม่เป็ นส่วนตัวของอาคารข้ าง
เคียง และช่วยดูดซับ และกรองฝุ่ น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ แล้ วยังส่งผลให้
เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้ อนได้ ดี ช่วยบังแดด ทําให้ อากาศเย็นขึ้น
5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันมิให้ ใบไม้ ร่วงหล่นไปสู่พ้ ืนที่
บริเวณข้ างเคียงโครงการ

10. ความปลอดภัยในชีวิต มาตรการลดผลกระทบ
และทรัพย์สนิ จากผูพ้ กั 1. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณทางเข้ า-ออกอาคาร ที่จอดรถยนต์ และ
อาศัย
บริเวณจุดอับในทุกๆชั้นของอาคารภายในโครงการ
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึ กอบรมทางด้ านการรักษาความ
ปลอดภัย และตรวจตราด้ านความปลอดภัยภายในโครงการอย่ างเข้ มงวดตลอด
24 ชั่วโมง
3. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่ าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ าง
เคียง

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม

2.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินการ

348

348

100.0

100.0

0

0

0.0

0.0

เพียงพอ ร้อยละ ไม่เพียงพอ ร้อยละ

จํ านวน 348 ตัวอย่าง

-

-

ความคิดเห็นมาตรการเพิม่ เติม
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1.โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศรี นครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อมู ลโรงเรียน : มีลักษณะเป็ นสถานศึกษามีพ้ ืนที่ประมาณ 9 ไร่
สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 สร้ างมาประมาณ 60 ปี
เปิ ดสอนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 1-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และหลักสูตรนานาชาติมีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 2,000
คน ครูและบุคลากร 200 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 5.3 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณประเสิรฐ ขําดํา
ตําแหน่ง : ประธานโครงการงานพัฒนาอาคารฯ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติด
กับโรงเรียนและเป็ นเด็กเล็ก จึงมีความกังวลด้ านฝุ่ นละออง
- เสี ย งดั ง จากการก่ อ สร้ าง เนื่ อ งจากอาคารเรี ย นด้ า นที่ติ ด กั บ
โครงการเป็ นอาคารเรียนด้ านกิจกรรมต่ างๆเป็ นส่วนใหญ่ และ
เป็ นอาคารติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง จึงคาดว่าจะได้ รับผลกระ
ทบด้ านเสียงในระดับปานกลาง
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างและการคมนาคม มีความห่ วง

สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ช่วงก่อนก่อสร้าง
จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่
เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง และความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างจะต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของ
บ้ านร่วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทําบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ ง กรณี
อาคารบ้ านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้ างสร้ างความเสียหายให้ กับอาคารข้ างเคียง
ต้ องซ่ อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งต้ องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พ้ ืนที่
ก่อสร้ างได้ ทุกวัน
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้ างโครงการกับบ้ านเรือนที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุยอย่ าง
สมํ่าเสมอ เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและรับฟั งความคิดเห็น และความเดือดร้ อนรําคาญที่มีผลกระทบ
มาจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วน
แจ้ งแผนการก่อสร้ างโครงการให้ กบั ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงโดยรอบทราบ ทั้งขั้นตอนในการก่อสร้ าง ระยะ
เวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้ าง
ติดตั้งป้ ายประกาศบริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่อให้ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN
Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น ใต้ ดิน 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โดยระบุช่ ือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก และ
วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ระยะเวลาการก่อสร้ าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิด
ชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
จัดให้ มีช่องทางรับเรื่องราวร้ องทุกข์กับชุมชนใกล้ เคียง กรณีมีการร้ องทุกข์ให้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวโดย
ทันที
จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้ างให้
อยู่ห่างจากบ้ านพักอาศัยมากที่สดุ เพื่อป้ องกันปัญหาด้ านกลิ่น และเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบ และจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์สาํ หรับเจ้ าหน้ าที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ โดยไม่กดี ขวางการ
จราจรบนซอยสุขมุ วิท 31
จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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ที่ ตั้ ง : ตั้ ง อ ยู่ เ ล ข ที่ 176 ซ อ ยสุ ขุ ม วิ ท 23 ประสานมิ ต ร
ถนนสุขุม วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ นา กรุง เทพมหานคร
10110
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อมูลโรงเรียน : เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2. โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม)

-

-

-

-

-

กังวลในระดับปานกลาง คาดว่ าจะได้ รับแรงสั่นสะเทือนในช่ วง
การทําฐานราก ซึ่งโครงการย่อมมีมาตรการลดผลกระทบอยู่แล้ ว
แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริ เวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วง
กังวลในระดับมากเนื่องจากพื้ นที่ใกล้ เคียงมีมักมีนาํ้ ขัง รอการ
ระบายเมื่อมีฝนตกหนัก
การกีดขวางการจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มี
ความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากในช่วงเวลาเช้ าและเย็นจะ
มีรถติดเป็ นประจําทุกวัน จากผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน
อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากถนนแคบและมีการจราจรหนาแน่น
กิจกรรมก่อสร้ างส่งผลต่อสุขภาพชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เช่น
โรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล เป็ นต้ น มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกาง
การตกหล่นของอุปกรณ์ก่อสร้ าง มีความห่ วงกังวลในระดับปาน
กลาง โครงการมี ม าตรการป้ องกัน อยู่ แ ล้ ว ขอให้ ป ฏิบั ติ อ ย่ า ง
เคร่ งครัดและระมัดระวัง เนื่องจากทําให้ เกิดอันตรายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ได้

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

ดังกล่าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ างเคียง
9. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการ และบริ เวณด้ านด้ านข้ างภายใน
โครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ช่วงก่อสร้าง
การทรุดตัวของดิน
1. จัดให้ มีระบบคํา้ ยัน และระบบป้ องกันดินพัง (Sheet Pile) โดยรอบบริเวณก่อสร้ างสาธารณูปโภคใต้ ดิน
ที่มีความลึกมากกว่ า 3 เมตร เพื่อป้ องกันการพังทลายของดินในช่ วงการก่ อสร้ าง โดยมีวิศวกรโยธา
ควบคุมการออกแบบระบบคํา้ ยันให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
2. ตรวจสอบอาคารข้ างเคียงโครงการตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้ าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการ
ต้ องหยุดกิจกรรมการก่อสร้ างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ปลอดภัย และแก้ ไข
ซ่อมแซมอาคารข้ างเคียงให้ อยู่ในสภาพดีดงั เดิม
3. กําหนดช่วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ ดิน ดําเนินการเฉพาะช่วง
เวลา 8.00-17.00 น. เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการรื้อถอนในวันหยุดอาทิตย์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการขุดดินในช่ วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พัก
อาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีท่จี าํ เป็ นจะต้ องมีการแจ้ งให้ ผ้ พู ักอาศัยข้ างเคียงรับทราบล่วงหน้ า
4. ติดตั้งเครื่ องวัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการเฝ้ าระวังการเคลื่อนตัวของดิน
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ างชั้นใต้ ดนิ
ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง
1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน
2. จัดให้ มผี ้ าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง ซึ่งต้ องมี
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบสมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. เลือกใช้ วสั ดุท่ปี ระกอบสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มกี ารหล่อคอนกรีตในพื้นที่โครงการน้ อยที่สดุ
4. จัดให้ มีห้องเก็บเสียงและฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพ้ ืน และวัสดุต่างๆ พร้ อมทั้งจัดอุปกรณ์กนั
เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
5. การตัดกระเบื้องปูพ้ ืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ้ หล่ อระหว่างใบพัดและกระเบื้องเพื่อป้ องกัน

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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- มีความห่ วงกังวลในระดับมากในด้ านไฟฟ้ าตกดับ หรื อกระแส
ไฟฟ้ าไม่ เพียงพอ การจราจรติดขัดและการกีดขวางการจราจร
และอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง ตามลําดับ โดยเน้ นยํา้
ให้ ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ ให้ ไว้ อย่างเคร่ งครัด เพื่อลดผลกระ
ทบต่อโดยรอบ
- มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลางในด้ านการทรุดตัวของดิน
ฝุ่ นละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่ อสร้ าง
โครงการ นํา้ เสียจากกิจกรรมการก่อสร้ าง แรงดันนํา้ ประปาลดลง
กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและนํา้ เสีย การระบายนํา้ และนํา้ ท่วม
ขังพื้นที่ใกล้ เคียง ผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนโดยรอบ และความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินของชุ มชนที่อยู่ บ ริ เวณโดยรอบ
ตามลําดับ
- มีความห่วงกังวลในระดับน้ อยในด้ านความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิง
ไหม้ ในช่วงการก่อสร้ าง

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

ปี ที่ 1-6 มี จาํ นวนนั ก เรี ย นรวมประมาณ 1,811 คน ครู แ ละ
บุคลากรประมาณ 178 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 70 เมตร (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณปราโมทย์ แขกระจ่าง
ตําแหน่ง : รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายบริหาร
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง
1. สํารวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ างเคียงที่ตดิ กับโครงการ หรือคาดว่าอาจจะ
ได้ รับผล กระทบจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้ องกันผลกระ

ฝุ่ นละออง
6. การทําความสะอาดพื้นอาคาร ให้ ใช้ นาํ้ ฉีดพรมก่อนทําความสะอาด เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง
7. จัดให้ มปี ล่องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ างหรือจัดให้ มลี ิฟท์ขนของเท่ากับความสูงของอาคาร
8. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้ างเรียบร้ อย
แล้ ว จะไม่มกี ารติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้ เด็ดขาด เพื่อเป็ นการลดเขม่าควันและกลิ่น
9. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี
เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
10. การกองวัสดุท่มี ีฝนต้
ุ่ องปิ ดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้ อม หรือฉีดพรมด้ วยนํา้ เพื่อที่จะให้ ผวิ เปี ยกอยู่
เสมอหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
11. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระทําใดๆที่ก่อให้ เกิดมลพิษต้ องทําในพื้นที่ท่ไี ด้ คลุมด้ วยผ้ า
คลุมหรือในห้ องที่มหี ลังคาและผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ านหรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
12. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้ สายฉีดนํา้ แรงดันสูง (Water
Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุก เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองออกสู่ภายนอก
โครงการ
13. จัดให้ มีการขนย้ ายเศษวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วออกจากสถานที่ก่อสร้ างอยู่สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันการสะสมของ
ฝุ่ นละออง โดยรถบรรทุกที่ใช้ ขนต้ องมีการปิ ดคลุมผ้ าใบให้ มิดชิด เพื่อป้ องกันเศษวัสดุตกหล่ นบนถนน
ภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง
14. เจ้ าของโครงการแต่งตั้งให้ มีเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพชุมชน ให้ มีหน้ าที่รับผิด
ชอบด้ านปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างโครงการโดยตรง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อง่าย
ต่อการร้ องเรียน และการทําเรื่องชดเชยค่าใช้ จ่ายต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 313 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ

4. โรงเรียนอนุ บาล ไอพีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล(IPC International
Kindergarten)

เพียงพอ

ทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วัน เมื่อมี
ความจําเป็ นต้ องทํางานที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
3 จัดให้ มอี ปุ กรณ์ป้องกันเสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือ
วิธกี ารอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. เลือกตําแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลดเสียงจากเครื่องจักร
5. เลือกเทคนิควิธกี ารในการทํางานที่เหมาะสม เช่น การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้ องกันการกระแทก
การลงวัสดุการก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพที่ดแี ละมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง
7. ผู้รับเหมาต้ องควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ส่งเสียงดัง
8. การขนย้ ายวัสดุขนาดใหญ่จะต้ องทําอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งจะทําให้ เกิด
เสียง และแรงสั่นสะเทือน
9. ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ตี ้ องมีการก่อสร้ างเกินเวลาดัง
กล่าว จะต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรม
ต่อเนื่องเป็ นครั้งคราว เช่น การเทปูน และดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
10. กรณีท่เี กิดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่มผี ้ สู งู อายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดัง
กล่าว จนไม่สามารถดํารงชีวิตประจําวันอยู่ได้ และผู้พักอาศัยร้ องขอ โครงการต้ องจัดหาที่พักชั่วคราวให้
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่ าโครงการดํา เนินการแล้ วเสร็จ หรื อจบขั้นตอนที่มีเสียงดัง รบกวน
พร้ อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แรงสันสะเทื
่
อนจากการก่อสร้าง
1. ก่อนดําเนินการก่อสร้ าง จัดให้ มตี ัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสาเข็ม ประสานงานกับ
อาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่ ายรูปเป็ นหลักฐาน และจัดทํา สํา เนารูปเป็ น 2 ชุด
เก็บไว้ กับโครงการ 1 ชุด และเจ้ าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิด
ความเสียหาย
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารข้ างเคียง
เพียงพอ

3. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ท่ี 3510 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : กรุงเทพมหานคร
ข้ อ มู ล โ ร ง เ รี ย น : เ ปิ ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 740 คน ครู
และบุคลากรประมาณ 40 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 172 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณเดือนเต็ม น้ อยเจริญ
ตําแหน่ง : ครูธรุ การ (ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- การทรุดตัวของดิน ทางโรงเรียนไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่ อสร้ าง ทางโรงเรียนไม่ มีข้อห่ วงกังวล
แต่อย่างใด
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง ทางโรงเรียนไม่มขี อ้ ห่วงกังวลงแต่อย่างใด
- แรงสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้างและการคมนาคม ทางโรงเรียนไม่มี
ข้อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- เนือ่ งจากสุขมุ วิท มีการก่อสร้างเป็ นประจําและทางโรงเรียนไม่เคยได้
รับผลกระทบจากการก่อสร้าง จึงไม่มขี ้อห่วงกังวลในช่วงก่อสร้างแต่
อย่างใด

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น
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- การทรุดตัวของดิน ทางโรงเรียนฯ ไม่มขี ้อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- ฝุ่ นละออง คาดว่าได้ รับผลกระทบในระดับปานกลาง เนื่องจาก
โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่โครงการ
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง ทางโรงเรียนฯ ไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่าง
ใด เนื่ อ งจากคาดว่ า อยู่ ไ กลเกิ น กว่ า จะได้ ยิ น เสี ย งจากพื้ นที่
โครงการ
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ าง ทางโรงเรียนฯ ไม่มีข้อห่วงกังวล
แต่อย่างใด
- การจราจร คาดว่าจะได้ รบั ผลกระทบในระดับมาก โดยเฉพาะเวลา
รับ -ส่งนักเรียนในช่ วงเช้ าและเย็น เนื่องจากการเข้ า -ออกของ
โรงเรียนใช้ เส้ นทางซอยสุขุม วิท 31 ร่ วมกันเส้ นทางขนส่งของ
โครงการ

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

ตําแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมู ลโรงเรียน : เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้น
1-3 หลักสูตรนานาชาติระบบอังกฤษ มีนักเรียนประมาณ 60 คน
ครูและบุคลากร 12 คน
ระยะห่ า งจากพื้ นที่โ ครงการ : 200 เมตร (ทิศ ตะวัน ออกเฉี ย ง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณณัฐพร ถาวรศักดิ์

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

เสียหายจากการก่อสร้ างด้ วย
3. จัดทีมงานฝ่ ายช่ าง และวิศวกรเพื่อเข้ าประเมินพื้นที่ท่ไี ด้ รับความเดือดร้ อนจากการก่อสร้ างโครงการ
เพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้ าว ทรุดตัวทันทีเมื่อมีการเข้ าแจ้ งเหตุจากชุมชน
4. จัดให้ มจี ุดรับร้ องเรียนแจ้ งเหตุพร้ อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ โดยเฉพาะฝ่ ายงานช่าง และวิศวกรของ
โครงการต้ องเป็ นผู้รับแจ้ งเหตุ และดําเนินการแก้ ไข
5. การทําเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วธิ แี บบเสาเข็มเจาะเท่านั้น
นํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง
1. จัดห้ องนํา้ คนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง จํานวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบบําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อ
บําบัดนํา้ ทิ้งให้ ได้ ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ ตั้งอยู่ทางด้ าน
ทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งห่างจากที่พักอาศัยมากที่สดุ
2. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนํา้ อย่ างสมํ่าเสมอ เพื่อ
ป้ องกันกลิ่นเหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกําจัดเป็ นประจําทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกรอะเต็ม
4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ างให้ สบู ตะกอนออกจากบ่อเกรอะ- บ่อกรองทิ้งทั้งหมด พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการ
โรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอย และนํ้าเสีย
1. จัดคนงานทําหน้ าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้ างที่สามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้ างที่สามารถนําไป
ขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้ างที่เหลือทิ้ง เป็ นประจําทุกวัน
2. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทํา ความสะอาดเป็ นประจํา เพื่อมิให้ เป็ นแหล่ ง
อาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง
3. ควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ท้ งิ ขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดนิ ของบุคคลอื่น และจัดให้ มถี ังขยะรองรับ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
4. ห้ ามคนงานนําอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารก่อสร้ าง เนื่องจากอาจทําให้ มีขยะและเศษอาหารปลิว
ออกไปยังบ้ านพักอาศัยโดยรอบ
การระบายนํ้า และนํ้าท่วมขังบริเวณพื้ นทีใ่ กล้เคียง

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
1. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือกีดขวาง
การไหลของนํา้ และท่อระบายนํา้ สาธารณะ
2. จัดให้ มีการล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้ องกันเศษดินตกหล่ นลงสู่พ้ ืนถนน ที่ก่อให้
เกิดการอุดตันของท่อระบายนํา้ ฝุ่ นละออง และอุบัตเิ หตุบนท้ องถนน
3. จัดให้ มีคูระบายนํา้ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อป้ องกันนํา้ ไหลลงสู่พ้ ืนที่ข้างเคียง โดยโครงการจะต้ อง
ระบายนํา้ เข้ าสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะเท่านั้น
4. จัดให้ มีการขุดลอกท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการเป็ นประจํา 6 เดือน/
ครั้ง เพื่อป้ องกันเศษหิน ปูน ทราย และนํา้ ปูนที่ไหลลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะระหว่างการก่อสร้ างไป
อุดตัน ทําให้ เกิดนํา้ ท่วมขัง
การจราจร
1. เมื่อมีการชํารุดของถนนสุขุมวิท 31 อันเนื่องมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง โครงการจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขซ่อมแซมทันที
2. ห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ ทางบริเวณถนนสุขุมวิท 31 เพื่อไม่ให้ กดี ขวางการ
จราจร
3. จัดระบบการจราจรให้ มคี วามปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร พร้ อมไฟส่องสว่างบริเวณด้ าน
หน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน
4. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอดเวลาก่ อสร้ าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณทางเข้ า-ออกในช่วงขนส่งดิน วัสดุก่อสร้ างและคนงาน
5. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ าสู่
เขตชุมชน
6. ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้ าง จะต้ องมีการผูกมัดยึดติดให้ แน่ นหนากับรถบรรทุกก่อนออกสู่
ถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุท่เี กิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ
7. มีการกวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถว่าไม่มีการใช้ สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
และห้ ามดื่มสุราขณะทํางาน
8. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการอย่างเพียงพอในตําแหน่งที่สะดวก

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม
เพียงพอ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ท่ีซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : มหาวิทยาลัย
ข้อมู ลสถานศึกษา : เปิ ดสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 คณะ
อาทิเช่ น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึก ษา
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ ฯลฯ
ระยะห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ : 202 เมตร (ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย ง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณผดุง สุขเกษม
ตําแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้ า ฝ่ ายนโยบาย
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้ าง ควบคุมฝุ่ นละอองที่แหล่งกําเนิด
ให้ ดี เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายออกสู่พ้ นื ที่ใกล้ เคียง
- เสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้ าง และคมนาคมขนส่ง ทํางานที่มเี สียง
ดังในช่วงเวลาที่กาํ หนด
- แรงสั่นสะเทือนจากการทํา ฐานราก และคมนาคมขนส่ง การทํา
ฐานราก ต้ องเลือกใช้ วธิ ที ่เี หมาะสม เพื่อป้ องกันความเสียหายต่อ
อาคารที่ก่อสร้ างมาก่อน
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่ ว มขั ง บริ เ วณพื้ นที่ ใ กล้ เคี ย ง ปั จ จุ บั น
กรุงเทพมหานคร มีปัญหาการระบายนํา้ อย่ างหนัก จึงอยากให้
โครงการดูแล อย่าให้ มวี สั ดุก่อสร้ างไปอุดตันบริเวณท่อระบายนํา้
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สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากการก่ อ สร้ าง การก่ อ สร้ า งโครงการจะทํา ให้ มี
ปริมาณฝุ่ นละอองเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้ โครงการปิ ดคลุมผ้ าใบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ างให้ มดิ ชิด เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน จัดให้ มี

ตําแหน่ง : ครูฝ่ายธุรการ (ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี าํ นาจ)

เพศ : หญิง อายุ : ประมาณ 40 - 50 ปี

ที่ต้ งั : ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 58/2 ซอยสุขมุ วิท 31 แยก 4 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้ อ มู ล โ ร ง เ รี ย น : เ ปิ ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ
ชั้ น เตรี ย มอนุ บ าล - อนุ บ าล 3 มี นั ก เรี ย นประมาณ 30 คน
ครูและบุคลากร 10 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 230 เมตร (ทิศตะวันออก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : Supreeda Preet

6. โรงเรี ย น อนุ บ าลนานาชาติ เ ฟิ ร์ส สเตปส์ (The First Steps
International Pre – School)

สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบด้ านการระบายนํา้
- การกีดขวางการจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน จัด
ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ค อยอํา นวยความสะดวกบริ เ วณด้ า นหน้ า พื้ นที่
โครงการ โดยเฉพาะช่ วงเวลาที่มีการเข้ า-ออกของรถขนส่งวัสดุ
ก่ อ สร้ าง เพื่ อ ป้ องกั น การจอดกี ด ขวางการจราจรบนถนน
สาธารณะ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

ต่ อการเข้ า-ออกโครงการ และห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ ทางบนถนนซอย
สุขมุ วิท 31 และถนนสาธารณะ เพื่อไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
9. กํา หนดช่ วงการขนส่ งไว้ ในช่ ว งเวลา 10.00-15.00 น. โดยมีการวางแผนและจัดการการขนส่ งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้ อยที่สดุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้ าและเย็น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณโดยรอบ
1. จัดให้ มีรั้วทึบ (Metal Sheet) สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่
เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
2. จัดให้ มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟ
ดังกล่าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ างเคียง
3. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการ และบริ เวณด้ านด้ านข้ างภายใน
โครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. กรณีการก่อสร้ างของโครงการสร้ างความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง เจ้ าของโครงการจะต้ องชดเชยค่า
เสียหายอย่างเป็ นธรรมโดยเร็ว กรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ จะต้ องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีข้ นึ มาพิจารณา
หาข้ อยุตอิ ย่างเป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
5. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้ าอย่างน้ อย สัดส่วน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแล
ความประพฤติของคนงานอย่ างเข้ มงวด ถ้ าหากคนงานมีการกระทํา ผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน
พร้ อมกับให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทําประวัติของคนงานก่อสร้ างทุกคนและต้ องใช้ แรงงานที่ถูกต้ องตาม
กฎหมายเท่านั้น
6. จัดให้ มีบ้านพักคนงานก่อสร้ างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยมีรถขนส่งคน
งานเพื่อเดินทางแบบเช้ าไป-เย็นกลับ
7. ให้ คนงานก่อสร้ างสวมใส่ชุดที่มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท่สี ามารถสังเกตได้ ชัดเจน แบ่งแยกได้ ว่าเป็ น
คนงานของโครงการ
8. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้ อย อย่ างสมํ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และ
เข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงานให้ อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทํางานเท่านั้น
9. จัดให้ มีการลงบันทึกการเข้ าปฏิบัติงานภายในโครงการ โดยจะต้ องมีการลงบันทึกเวลาเข้ า-ออก จุดที่ไป

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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- ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง โรงเรี ยนเปิ ดสอนเด็กระดับอนุ บาล
ฝุ่ นจากการก่อสร้ างอาจปลิวมายังโรงเรียน ทําให้ นักเรียนมีอาการ
ภูมแิ พ้ ได้ ทําให้ มคี วามห่วงกังวลเรื่องฝุ่ นละอองในระดับมาก
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง โรงเรียนเปิ ดสอนเด็กระดับอนุบาลจะมี
การนอนกลางวัน การก่อสร้ างอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ทําให้ มคี วามห่วงกังวลเรื่องเสียงในระดับมาก
- แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ าง การก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่
ก่อให้ เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ อาจทํา ให้
อาคารทรุด หรือร้ าวได้
- การกี ด ขวางจราจรจากการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ างและคนงาน

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

7. โรงเรียนอนุ บาลสิทธิศาสตร์
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ เลขที่ 63 สุขุมวิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น เตรี ย ม
อนุบาลถึงอนุบาลศึกษาปี ที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 115 คน ครูและ
บุคลากรประมาณ 20 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 274 เมตร (ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณปิ ยณัฐฎา ชาวเนื้อดี
ตําแหน่ง : ครูประจําโรงเรียน (ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี าํ นาจสูงสุด)

เจ้ าหน้ าที่คอยอํา นวยความสะดวกให้ แก่ รถขนส่งวัสดุก่ อสร้ าง
และไม่จอดกีดขวางการจราจรภายนอกโครงการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

ปฏิบตั หิ น้ าที่ โดยคนงานจะต้ องปฏิบตั งิ านอยู่เฉพาะในบริเวณที่กาํ หนด และแจ้ งไว้ เท่านั้น
10. จัดให้ มีการประชุ มการปฏิบัติงานประจํา พื้นที่ก่อสร้ างโครงการเป็ นประจํา ทุกสัปดาห์ ประกอบด้ วย
เจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมิน
การปฏิบัติหน้ าที่ ปั ญหาการก่อสร้ าง และเหตุเดือดร้ อนรําคาญต่ออาคารข้ างเคียง และหาแนวทางการ
แก้ ไขปัญหาร่วมกัน
11. จัดให้ มตี ะแกรงป้ องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ ในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 6 ความยาวอย่างน้ อย
3.0 เมตร จากตัวอาคาร
12. กําหนดตํา แหน่ งการติดตั้งและควบคุมการใช้ ทาวเวอร์ เครน ขณะทํา งานก่อสร้ าง ให้ อยู่ภายในพื้นที่
โครงการเท่านั้น
13. จัดให้ มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ าง เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการ โดยครอบคลุมถึง
บุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สญ
ั จรและบ้ านเรือนอาคารใกล้ เคียงโครงการ
ทั้งหมดทั้งชีวติ และทรัพย์สนิ
14. จัดให้ มหี มายเลขฉุกเฉินที่ผ้ พู ักอาศัยข้ างเคียงสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้ างได้
ตลอดเวลา เพื่อแจ้ งเหตุเดือดร้ อนรําคาญ
15. การก่อสร้ างในทุกขั้นตอนจะต้ องมีวศิ วกรที่เกี่ยวข้ องที่มีความชํานาญและมีประสบการณ์สงู คอยควบคุม
ดูแลการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลาเพื่อให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อ
คนงานหรือชุมชน
16. จัดให้ มีผ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง เพื่อลด
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และป้ องกันไม่ให้ คนงานรบกวนบ้ านพักอาศัยข้ างเคียง และมีการตรวจ
สอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบสมํ่าเสมอ
ความเสีย่ งต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงการก่อสร้าง
1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าในช่วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
2. จัดให้ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีท่ีไ วไฟ ให้ อยู่ ใ นที่ป ลอดภัย และอยู่ ห่า งจากวัต ถุ ท่ีก่ อ ให้ เกิด
ประกายไฟ เพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภยั
3. จัดให้ มีพ้ ืนที่สูบบุหรี่สาํ หรับคนงานโดยเฉพาะ พร้ อมถังทรายสําหรับเขี่ยบุหรี่ และห้ ามคนงานก่อสร้ าง
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ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 333/99 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

9. โรงเรียนอนุ บาลจุฑาภรณ์

- การจราจร ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงก่อนเข้ าเรียนและหลัง
เลิกเรียน เนื่องจาก
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลด้ านอื่นๆในช่วงการก่อสร้ าง เนื่องจากคาดว่าอยู่
ไกลจากโรงเรียนพอสมควร

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

ตําแหน่ง: ครูฝ่ายธุรการ (ผู้ทไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี าํ นาจ)

เพศ : หญิง อายุ : ประมาณ 30 - 40 ปี

ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ท่ี ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปี ที่ 6 (Grade12) หลักสูตรระบบอังกฤษ/สิงคโปร์ มี
นักเรียนจํานวนประมาณ 375 คน ครูและบุคลากร 30 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 370 เมตร (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณนริศรา ออมแก้ ว

8. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

เนื่องจากถนนสุขมุ วิทและถนนข้ างเคียง มีสภาพการจราจรติดขัด
จึงอยากให้ ดูแลเรื่องการขนส่งวัสดุให้ ดี อย่าจอดรถกีดขวางเส้ น
ทางการจราจร

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

8.

7.

6.

5.

4.

สูบบุหรี่บนอาคารโดยเด็ดขาด
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าให้ อยู่ ในสภาพดีอยู่
เสมอ
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงาน คอยตรวจสอบความเรียบร้ อยในการก่อสร้ าง ว่าไม่มีส่ิงใดเป็ น
สาเหตุก่อให้ เกิดเพลิงไหม้
จัดให้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่าย โดยเฉพาะในช่วง
การตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอย่างน้ อยจะต้ องมีถงั ดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น
กิจกรรมการก่อสร้ างที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ เช่ น การเชื่อม การตัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
ต้ องได้ รับการอนุมตั แิ ละควบคุมอย่างเข้ มงวด จากผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ ชิด
จัดให้ มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างและอัคคีภัย เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการ โดย
ครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สญ
ั จรและบ้ านเรือนอาคารใกล้
เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวติ และทรัพย์สนิ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนักเรี ยนจํา นวนประมาณ 500 คน ครูและ
บุคลากร 48 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โ ครงการ : 448 เมตร (ทิศ ตะวันออกเฉี ยง
เหนือ)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่ อสอบถามความคิด เห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนอนุ บาลจุ ฑาภรณ์ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ืน
เอกสารไว้ กบั คุณนุวตั ร สิมนั ตะ เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย
(เอกสารเชิงประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5) โดยทางโรงเรี ยนได้ ส่ ง
เอกสารต่อไปยังผู้อาํ นวยการโรงเรียนรับทราบแล้ ว และไม่แสดง
ความคิดเห็น
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่นหนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ เพื่อขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริ ษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ พบกับคุณวินัย เปลี่ยนน้ อย ครูฝ่ายธุรการ ได้ รับการชี้แจงว่า
ทางผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นไม่ ส ะดวกที่จ ะตอบแบบสอบถามและ
ปฏิเสธการรับเอกสาร

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม
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ที่ ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 67 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 19 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ มู ล โรงเรี ย น : เปิ ดสอนระดับอนุ บาลถึงมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี

11. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

- การจราจรติดขัด ควรจัดเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกให้ แก่
รถขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง และไม่ จอดกีดขวางการจราจรภายนอก
โครงการ
- ไม่ มี ข้อ ห่ ว งกัง วลในด้ า นอื่น ๆ เนื่ อ งจากอยู่ ห่า งไกลจากพื้ นที่
โครงการ

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

ทีต่ ้ งั : ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 125-135 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขมุ วิท 39 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับอนุบาล ถึง
ชั้นปี ที่ 10 หลักสูตรระบบอังกฤษ มีนักเรียนจํานวนประมาณ 500
คน ครูและบุคลากร 30 คน
ระยะห่ า งจากพื้ นที่โ ครงการ : 560 เมตร (ทิศ ตะวัน ออกเฉี ย ง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณอรุณี เดชเดโช
ตําแหน่ง : ครูประจําโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

10. โรงเรียนนานาชาติ โมเดิรน์ กรุงเพทฯ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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12. โรงเรี ย นอนุ บาลไอวี่ บ าวนด์ (Ivy Bound International
School)
ที่ต้ งั : เลขที่ 49 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ข้อ มู ล โรงเรีย น : เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับ เตรี ย ม
อนุบาล จนถึงอนุบาลชั้นปี ที่ 3 มีนักเรียนจํานวนประมาณ 600 คน
ครูและบุคลากร 70 คน

จํานวนนักเรียนรวมประมาณ 3,081 คน ครูและบุคลากรประมาณ
100 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 602 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
ตํา แหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
และศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา
ช่วงก่อสร้าง
- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความ
ห่ วงกังวลในระดับมาก ควรหลีกเลี่ยงการขนส่ งในช่ วงเวลาเร่ ง
ด่วน และกําชับให้ พนักงานขับรถขับอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมี
การจราจรหน้ าแน่นตลอดเวลา
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรือกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ มีความห่วงกังวล
ในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริ เวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วง
กังวลในระดับปานกลาง

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 707 เมตร (ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ )
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่ อสอบถามความคิด เห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริ ษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ ย่ ืน เอกสารไว้ กับ ฝ่ ายประชาสัม พั น ธ์ข องโรงเรี ย น โดยเจ้ า
หน้ าที่ได้ ปฏิเสธการรั บเอกสาร และชี้ แจงว่ าทางโรงเรี ยน ไม่ มี
นโยบายในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากมีแบบสอบถามเข้ า
มายังโรงเรียนเป็ นจํานวนมาก
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์แบบลง
ทะเบียน และทางโรงเรี ยนได้ รับเอกสารในวัน ที่ 21 กันยายน
2559 แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่นหนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อ
ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นา
โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร ชุ ด FYNN Sukhumvit 31 พ บ ฝ่ า ย
ประชาสัม พั นธ์ของโรงเรี ย น โดยเจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ แ จ้ ง ว่ า ผู้ บริ ห าร

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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ที่ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 1 ถนนกํา แพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

14. โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม

13. โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
ที่ต้ งั : เลขที่ 62 ซอยพร้ อ มพงศ์ (สุขุม วิท 39) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนเอกชน เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาล มี
นักเรียนจํานวนประมาณ 30 คน ครูและบุคลากรประมาณ 7 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 735 เมตร (ทิศตะวันออก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณไขศรี บุญธรรม
ตําแหน่ง : ครูประจําชัน้ (ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี าํ นาจ)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- การกี ด ขวางจราจรจากการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ างและคนงาน
โครงการควรจัดระบบจราจรภายในโครงการให้ ดี และควรจัดที่
จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างให้ อยู่ภายในโครงการ เพื่อป้ องกันการ
กีดขวางเส้ นทางการจราจร
- อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง ในการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
ควรมี ผ้ า ใบปิ ดคลุ ม มิ ด ชิ ด เพื่ อ ป้ องกั น การตกหล่ น ของวั ส ดุ
ก่อสร้ าง และการเกิดอุบตั ิเหตุ

โรงเรียนมีนโยบายไม่ขอรับแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวกับ
การก่ อ สร้ างโครงการทุ ก โครงการ เนื่ องจาก การตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นการรบกวนเวลาการทํางาน และ
ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับงานวิชาการของโรงเรียนแต่อย่างใด

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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1. โรงพยาบาลจักษุรตั นิน
ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 80/1 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมู ลโรงพยาบาล : เป็ นโรงพยาบาลเอกชน ให้ บริการรักษาด้ าน
ตา มีบุคลากรแพทย์และเจ้ าหน้ าที่รวมประมาณ 70 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 900 เมตร (ทิศเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณภคพล สิริวงษ์สกุล
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ธรุ การอาคาร
(ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

สถานพยาบาล จํ านวน 1 แห่ง

- ทางโรงเรียนคาดว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างอาคาร
เนื่องจากอยู่ไกลกับพื้นที่โครงการมาก

สังกัด : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมู ลโรงเรียน : เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล–
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี นั ก เรี ย นประมาณ 306 คน ครู แ ละ
บุคลากรประมาณ 38 คน
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 880 เมตร (ทิศเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณกนกกร จันดี
ตําแหน่ง : ครูธรุ การ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(14) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

3-222

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

2. คริสตจักรวัฒนา
ไม่เพียงพอ
ที่ ต้ ั ง : เลขที่ 34 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 15 ถนนสุ ขุ ม วิ ท เขตวั ฒ นา - จัดให้ มกี ล้ องวงจรปิ ด (CCTV ไว้ ใน
บริเวณพื้นที่โครงการ พร้ อมมีห้อง
กรุงเทพมหานคร 10110

1. คริสตจักรของพระเยซู คริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ที่ ต้ ัง : 72 ซอยจุ ลิ น ทร์ ถนนสุ ขุ ม วิ ท 21(อโศก) เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ: 515 เมตร (ทิศตะวันตกเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณ Nguyen Kim Yen
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ประจําคริสตจักร
(ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ช่วงก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง คาดว่าจะได้ รับผลกระทบใน
ระดับน้ อย เนื่องจากอยู่ห่างไกล
- เสียงดังจากการก่อสร้ าง คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากเสียงใน
ระดับน้ อย เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- เนื่องจากคาดว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างไกลจากคริ สตจักร จึง
ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

ศาสนสถาน จํ านวน 3 แห่ง

ช่วงก่อสร้าง
- เนื่องจากคาดว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล จึง
ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดก่อสร้ างแต่อย่างใด

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

3. วัดอุทยั ธาราม
ที่ต้ งั : เลขที่ 2 ริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่ท่ี 5 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วงขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ: 860 เมตร (ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย

- การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน มีความ
ห่ วงกังวลในระดับมาก ควรหลีกเลี่ยงการขนส่ งในช่ วงเวลาเร่ ง
ด่วน และกําชับให้ พนักงานขับรถขับอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมี
การจราจรหน้ าแน่นตลอดเวลา
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรือกระแสไฟฟ้ าในชุมชนไม่เพียงพอ มีความห่วงกังวลใน
ระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นทีใ่ กล้ เคียง มีความห่วงกังวล
ในระดับปานกลาง

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

เพียงพอ

ควบคุมกล้ องวงจรปิ ด เพื่อใช้ ในการ
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ: 654 เมตร (ทิศตะวันตก)
ตรวจสอบความเรียบร้ อยและความ
จํ านวน : 1 ราย
ปลอดภัยภายในโครงการ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดัก
ตําแหน่ง : ศิษยาภิบาล
ขยะและดักตะกอนดินอย่าง
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงรื้ อถอนอาคารเดิม
สมํ่าเสมอเพื่อให้ สามารถระบายนํา้
- การจราจรติดขัดจากการกีดขวางของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง มี ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความห่ วงกังวลในระดับมาก เนื่องจากมีรถบรรทุกใช้ ถนนเพิ่ม
มากขึ้น ทําให้ การจราจรติดขัด

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(16) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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1. สถานทูตอินเดีย
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 46 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม 10110
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 255 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่ อสอบถามความคิด เห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กับ
เจ้ าหน้ าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ีแจง
ว่าทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด

สถานทูต จํ านวน 5 แห่ง

- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงก่อสร้ างแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ห่างไกล
กับพื้นที่โครงการ

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : พระครูสมุห์วรวุฒิ เขมปุญโญ
ตําแหน่ง : พระเจ้ าหน้ าที่ประจําสํานักงาน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(17) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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2. สถานทูตศรีลงั กา
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ช้ันที่ 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 ถนนสุขุมวิท
19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 515 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่ อสอบถามความคิด เห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตศรีลังกา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กับ
เจ้ าหน้ าที่งานธุรการของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ไ ด้ ช้ ี แจงว่ าทาง
สถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น

FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดังเอกสารเชิงประจักษ์ใน
ภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่ นหนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต อิ น เดี ย เพื่ อขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่ งเจ้า
หน้า ที่ ไ ด้ชี้ แจงว่ า ทางสถานทู ต ไม่ มี น โยบายในการตอบ
แบบสอบถาม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(18) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ

3-226

3. สถานทูตอิสราเอล
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ช้ันที่ 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 ถนนสุขุมวิท
19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 515 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่ อสอบถามความคิด เห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอล เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กับ
เจ้ าหน้ า ที่รัก ษาความปลอดภัย เนื่ องจาก สถานทูตฯ มีร ะบบ
รักษาความปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยไม่อนุญาตให้ บุคคลภายนอก

หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูต ศรีลังกา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคาร
ชุด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดังเอกสารเชิงประจักษ์
ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่ น หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต ศรี ลั ง กา เพื่ อ ขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่งานธุรการของสถานทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ชี้ แจงว่าทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(19) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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4. สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
ที่ต้ งั : ตั้ง อยู่ ช้ั น ที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ า ส์ ถนนสุขุ ม วิ ท 25 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 670 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณ Rhecolmla kevalln
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ประจําสถานทูต
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ข้อห่วงกังวลช่วงก่อสร้าง
- ไม่มีข้อห่วงกังวลในช่ วงก่อสร้ างแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ห่างไกล

ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของสถานทูตอิสราเอลใน
ทุกกรณี
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น
หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต อิ ส ราเอล เพื่ อขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดังเอกสารเชิง
ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่ น หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต อิ ส ราเอล เพื่ อ ขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจาก สถาน
ทูตฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยไม่อนุ ญาตให้
บุ คคลภายนอกที่ไม่ มีส่ วนเกี่ยวข้อ งกับ การดํา เนิน งานของ
สถานทูตอิสราเอลในทุกกรณี

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(20) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ชั้น ที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ า ส์ ถนนสุขุม วิท 25 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 670 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่ อสอบถามความคิด เห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุ เคราะห์ใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN
Sukhumvit 31 ซึ่งบริษทั ที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายประชาสัมพั น ธ์ข องสถานทู ต ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ ช้ ี แจงว่ า ทาง
สถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ื น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุ เคราะห์ใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN
Sukhumvit 31 ทางไปรษณี ย์ ดั ง เอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ น
ภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า

5. สถานเอกอัครราชทูตเปรู

จากพื้นที่โครงการ
ข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(21) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ
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ยื่นหนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคาร
ชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้
กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่ งเจ้าหน้าที่ได้
ชี้ แจงว่าทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-18(22) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงก่อสร้างโครงการ
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- ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ มีความกังวลต่อ
ไอเสียรถยนต์จากการวิ่ง เข้ า ออกพื้ นที่โครงการในระดับ ปาน
กลาง
- เสี ย งจากรถยนต์ แ ละกิ จ กรรมจากผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการ
มีความกังวลต่อเสียงรบกวนจากผู้พักอาศัยในระดับปานกลาง
- นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก
เนื่องจากโครงการจัดให้ มีระบบบํา บัดนํา้ เสียและระบายออกสู่

1.โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อมู ลโรงเรียน : มีลักษณะเป็ นสถานศึกษามีพ้ ืนที่ประมาณ 9 ไร่
สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 สร้ างมาประมาณ 60 ปี
เปิ ดสอนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 1-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และหลักสูตรนานาชาติมีจาํ นวนนักเรียนรวมประมาณ 2,000
คน ครูและบุคลากร 200 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 5.3 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณประเสิรฐ ขําดํา
ตําแหน่ง : ประธานโครงการงานพัฒนาอาคารฯ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. จัดให้ มรี ะบบบําบัดนํา้ เสียเพื่อลดค่าความสกปรกของนํา้ เสียให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพนํา้ ทิ้งตามประกาศ
กระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการ
2. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้นตามคู่มอื ของแต่ละประเภท
เพื่อความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้ อปุ กรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. จัดให้ มีแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้ เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บ

นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูใ้ ช้อาคารระบายออกสู่พนที
ื้ ่ภายนอก

1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสู่พ้ นื ที่โครงการให้ มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดับเครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มนํา้ เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้ น ให้ มปี ระสิทธิภาพ
ดีอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันเสียงดังจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพื่อช่ วยเป็ นแนวดูดซับเสียงจากภายนอก
ได้

เสียงดังจากรถยนต์และกิจกรรมของผูพ้ กั แรม

1. จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยนื ต้ น เพื่อความร่มรื่น เสริมสร้ างภูมิทศั น์กบั อาคาร
ข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุ ดเพื่อให้ อากาศถ่ ายเทได้
สะดวก
3. ติดป้ ายห้ ามติดเครื่องยนต์ท้ งิ ไว้ บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถแล้ ว
4. ติดตั้งป้ ายจํา กัด ความเร็วของรถที่เข้ า-ออก มีความเร็วไม่ เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดความเร็วและ
ป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนื่องจากถนน

คุณภาพอากาศ

ช่วงเปิ ดดําเนินการ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19() สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ที่ ต้ ั ง : ตั้ งอยู่ เลขที่ 176 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 23 ประสานมิ ต ร
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุง เทพมหานคร
10110
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้ อ มู ลโรงเรี ย น : เปิ ดการเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 มีจาํ นวนนักเรี ยนรวมประมาณ 1,811 คน
ครูและบุคลากรประมาณ 178 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 70 เมตร (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม)

-

-

-

-

-

ท่อระบายนํา้ สาธารณะทางด้ านหน้ าของโครงการ ซึ่งเป็ นคนละ
ด้ านกับโรงเรียน จึงมีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ มีความห่ วงกังวลใน
ระดับมาก เนื่องจากพื้นที่ใกล้ เคียงมีมกั มีนาํ้ ขังรอการระบายเมื่อ
มีฝนตกหนัก
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น มีความห่ วงกังวลใน
ระดับปานกลาง ปั จ จุ บัน ซอยสุขุม วิ ท 31 มีร ถติดเป็ นประจํา
และการมีโครงการทําให้ การจราจรหนาแน่นขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความกังวลใน
ระดับมากเนื่องจากพื้นที่โครงการเดิมมีต้นไม้ ใหญ่ จาํ นวนมาก
และเปลี่ยนแปลงเป็ นอาคาร
อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลมต่อที่พักอาศัย มีความกังวล
ในระดับมาก
เงาจาก อาคารโครงการมีป ระโยชน์ช่ ว งทํา ให้ อ าคารของท่า น
ร่มเย็นขึ้น มีความกังวลในระดับปานกลาง

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. จัดให้ มหี ้ องพักขยะรวม แบ่งเป็ นห้ องพักขยะเปี ยก 1 ห้ อง ห้ องพักขยะแห้ ง 1 ห้ อง ห้ องพักขยะอันตราย
1 ห้ อง และห้ องพักขยะรีไซเคิล 1 ห้ อง สามารถกักเก็บขยะได้ ไม่น้อยกว่า 3.0 วัน ภายในห้ องพักขยะมี
รางระบายนํา้ เพื่อรวบรวมนํา้ ในห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา้ เสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไม่ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ หากมีขยะตกค้ าง โครงการต้ องแจ้ งให้ สาํ นักงานเขตฯ เข้ ามา
เก็บขน เพื่อนําไปกําจัดต่อไป
3. ให้ แม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะทุกวัน และทําความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้ อมสํารวจ
และเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน
4. ตรวจสอบประตูห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่ างทุกครั้งเมื่อขนย้ ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิดทุกครั้ง
เมื่อขนย้ ายเสร็จสิ้น

กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากห้องพักขยะรวมของโครงการ

1. ตรวจสอบการทํางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มอื ของผู้ผลิต
2. จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานหม้ อแปลงไฟฟ้ า โดยให้ เข้ ารับการ
อบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ เพื่ออยู่ประจําในการดูแลและบํารุงรักษา
ระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
ถูกต้ องตามมาตรฐาน
4. ติดตั้งหม้ อแปลงไฟฟ้ าสําหรับโครงการโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากหม้ อแปลงไฟฟ้ าของชุ มชน เพื่อ
รองรับกระแสไฟฟ้ าจากเสาไฟฟ้ าแรงสูงโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้ องกันไฟฟ้ าตก อันเนื่องจากไฟฟ้ า
ไม่เพียงพอกับชุมชนข้ างเคียง

โครงการใช้ไฟฟ้ า อาจทําให้ไฟตก หรือกระแสไฟฟ้ าไม่เพียงพอ

1. จัดให้ มกี ารสํารองนํา้ ใช้ ของโครงการ สํารองนํา้ ใช้ ได้ นานไม่น้อยกว่า 1 วัน
2. ควบคุม และตั้งเวลาการเปิ ดวาล์วนํา้ ประปาของโครงการ เพื่อรับนํา้ จากการประปานครหลวงให้ อยู่ในช่วง
เวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ นาํ้ จากท่อนํา้ ประปา ในช่วงที่มกี ารใช้ นาํ้ สูงสุดของชุมชน

โครงการแย่งใช้น้ าํ ประปาของชุมชน อาจทําให้แรงดันนํ้าประปาลดลง

ในห้ องพักขยะเปี ยก เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์หรือกําจัดต่อไป

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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3. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่ท่ี 3510 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : กรุงเทพมหานคร
ข้ อ มู ล โ ร ง เ รี ย น : เปิ ดก าร เรี ยน กา ร สอ น ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ
ชั้นอนุ บาลถึงชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 3 มีนักเรี ยนประมาณ 740 คน
ครูและบุคลากรประมาณ 40 คน

- มีความห่วงกังวลในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านโครงการแย่งใช้ นาํ้
ประปาของชุมชนทํา ให้ แรงดันนํา้ ลดลง โครงการแย่ งใช้ ไฟฟ้ า
อาจทํา ให้ ไฟตกหรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เพี ยงพอ และการจราจร
ติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น
- มีความห่ วงกังวลในระดับปานกลางในด้ านไอเสียรถยนต์จาก
การวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการ เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจาก
ผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการ นํา้ เสี ย จากกิ จ กรรมของผู้ พั ก อาศั ย
ระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก กลิ่นเหม็นและนํา้ เสียจากห้ องพั ก
ขยะรวมของโครงการ การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ
อุ บั ติ เ หตุจ ากการเกิด เพลิ ง ไหม้ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิน จากผู้ พั ก อาศัย การเปลี่ ยนแปลงสุน ทรี ย ภาพและ
ทัศนียภาพ และเงาจากอาคารบดบังทํา ให้ ขาดแสงแดด ตาม
ลําดับ

จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณปราโมทย์ แขกระจ่าง
ตําแหน่ง : รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายบริหาร
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1.

จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ ระบุให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 รวมถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องระบบป้ องกันอัคคีภยั ประกอบด้ วย แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ (Fire Control Panel: FCP) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้ หนีไฟ เป็ นสัญญาณแบบกริ่ง
(Alarm Bell) และอุปกรณ์แจ้ งเหตุท้งั แบบแจ้ งเหตุอตั โนมัติ และแบบใช้ มอื กด

อุบตั ิเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้

1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดขัด และการกีดขวางเส้ น
ทางการจราจร
2. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํานวยความสะดวก และจัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไม่ ให้ มีการจอดรถ
กีดขวางบริเวณบนถนนซอยสุขมุ วิท 31 และถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันรถติด และชะลอตัวบริเวณด้ าน
หน้ าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
3. จัดให้ มที ่จี อดรถยนต์ 55 คัน บริเวณชั้นใต้ ดนิ จํานวน 2 ชั้น เพื่อช่วยลดเสียงดังและไอเสียจากรถยนต์
ต่ออาคารข้ างเคียง
4. รณรงค์ไม่ให้ ผ้ พู ักอาศัยภายในโครงการจอดรถยนต์กดี ขวางเส้ นทางการจราจรบริเวณซอยสุขมุ วิท 31
5. จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ พร้ อมปลูกไม้ ยนื ต้ น เพื่อความร่มรื่น เสริมสร้ างภูมทิ ศั น์กบั อาคาร
ข้ างเคียง และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้มากขึ้ น

1. จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบระดับนํา้ ในบ่อพักนํา้ และท่อระบายนํา้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบาย
นํา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าพื้นที่ใดมีนาํ้ ท่วมขังให้ แก้ ไขทันที
2. ล้ างทําความสะอาดท่อระบายนํา้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน และหลังฤดูฝน)
3. ถ้ าท่อระบายนํา้ อุดตัน ให้ ฉีดล้ างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ของโครงการดูแลท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ และบริ เวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่อ
ป้ องกันปัญหานํา้ ท่วมขัง

การระบายนํ้าและนํ้าท่วมขังพื้ นที่โดยรอบ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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ตําแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการโรงเรียน

ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 313 ถนนซอยสุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมูลโรงเรียน : เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้น
1-3 หลักสูตรนานาชาติระบบอังกฤษ มีนักเรียนประมาณ 60 คน
ครูและบุคลากร 12 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โ ครงการ : 200 เมตร (ทิศตะวันออกเฉี ยง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณณัฐพร ถาวรศักดิ์

4. โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล ไ อ พี ซี อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั ่น แ น ล (IPC
International Kindergarten)

ข้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด

- การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น ทางโรงเรียนไม่มี

ไม่มขี ้ อห่วงกังวลแต่อย่างใด

- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ทางโรงเรียน

ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 172 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณเดือนเต็ม น้ อยเจริญ
ตําแหน่ง : ครูธรุ การ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภัยให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต หากพบว่ามีการชํารุด
หรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
จัดให้ มกี ารอบรมวิธกี ารใช้ อุปกรณ์และระบบป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่องการซ้ อมอพยพย้ ายคน
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้
ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว
จัด ให้ มีแ ผนการป้ องกันและดับ เพลิ งของอาคารโครงการ โดยเจ้ า ของโครงการ ต้ อ งปรั บ ปรุง ให้
สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่ไี ด้ จากการฝึ กซ้ อม
การอพยพหนี ไ ฟ และการดั บ เพลิ ง เพื่ อ ให้ ได้ แ ผนการป้ องกั น และดั บ เพลิ ง ของโครงการที่ มี
ประสิทธิภาพ
ติดป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณที่อปุ กรณ์ตดิ ตั้งอยู่

จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้ า-ออกอาคาร ที่จอดรถยนต์ และบริเวณจุดอับในทุกๆ
ชั้นของอาคารภายในโครงการ
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึ กอบรมทางด้ านการรักษาความปลอดภัย และตรวจ
ตราด้ านความปลอดภัยภายในโครงการอย่างเข้ มงวดตลอด 24 ชั่วโมง
จัดให้ มไี ฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟ
ดังกล่าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ างเคียง

3.

2.

1.

โครงการออกแบบให้ ระเบียงห้ องพักมีระแนงอลูมเิ นียม และมีการปลูกต้ นไม้ ทุกห้ อง เพื่อช่วยพราง
สายตา และช่วยเพิ่มความเป็ นส่วนตัว ระหว่างอาคาร (ดังแสดงในภาพที่ 3)
จัดให้ มพี ้ ืนที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ 414.18 ตารางเมตร และเป็ นไปตามเกณฑ์มติ ครม. คือ ไม่น้อย
กว่า 340 ตารางเมตร
จัดให้ มีกระจกที่มีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระ

สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

3.

2.

1.

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.

4.

3.

2.

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2
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5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ท่ซี อยสุขุมวิท 23 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : มหาวิทยาลัย
ข้อมู ลสถานศึกษา : เปิ ดสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 คณะ
อาทิเช่ น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ ฯลฯ
ระยะห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ : 202 เมตร (ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย ง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณผดุง สุขเกษม
ตําแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้ า ฝ่ ายนโยบาย
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- คุณภาพอากาศ ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการส่งผลให้
ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ าออกพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น
- การจราจรติ ด ขั ด เพราะมี ร ถใช้ ถนนมากขึ้ น เนื่ อ งจากซอย
สุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจํา โดยเฉพาะในช่ วง

- การจราจร โรงเรียนใช้ เส้ นทางเข้ า -ออกซอยสุขมุ วิท 31 ร่วมกับ
โครงการ ความว่ าจํานวนรถที่เพิ่มขึ้นจะทํา ให้ การจราจรติดขัด
มากขึ้น

(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

5.

4.

ราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่าวว่า “วัสดุท่เี ป็ นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ อง
มีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
จัดให้ มกี ารปลูกไม้ ยืนต้ น เพื่อช่วยลดปัญหาด้ านความไม่เป็ นส่วนตัวของอาคารข้ างเคียง และช่วยดูด
ซับ และกรองฝุ่ น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ แล้ วยังส่งผลให้ เกิดการระบายอากาศ และระบาย
ความร้ อนได้ ดี ช่วยบังแดด ทําให้ อากาศเย็นขึ้น
ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันมิให้ ใบไม้ ร่วงหล่นไปสู่พ้ ืนที่บริเวณข้ างเคียง
โครงการ

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ที่ต้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 63 สุขุมวิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7. โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์

- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

ตําแหน่ง : ครูฝ่ายธุรการ (ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจ)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

เพศ : หญิง อายุ : ประมาณ 40 - 50 ปี

ที่ต้ งั : ตั้ งอยู่ เ ลขที่ 58/2 ซอยสุขุ ม วิท 31 แยก 4 ถนนสุขุม วิ ท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้ อ มู ล โ ร ง เ รี ย น : เปิ ดก าร เรี ยน กา ร สอ น ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ
ชั้ น เตรี ย มอนุ บ าล - อนุ บ าล 3 มี นั ก เรี ย นประมาณ 30 คน
ครูและบุคลากร 10 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 230 เมตร (ทิศตะวันออก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : Supreeda Preet

6. โรงเรี ย น อนุ บ าลนานาชาติ เ ฟิ ร์ส สเตปส์ (The First Steps
International Pre – School)

เวลาเข้ าและเย็น
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ ให้ ระมัดระวังการอุด
ตันของท่อระบายนํา้ ด้ านหน้ าโครงการอย่างดี เนื่องจากบริเวณ
ใกล้ เคียงมีปัญหานํา้ ท่วมขังได้ ง่ายเมื่อมีฝนตกหนัก

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(5) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมู ลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับอนุ บาล
ถึงประถมศึกษาปี ท่ี 6 (Grade12) หลักสูตรระบบอังกฤษ/สิงคโปร์
มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 375 คน ครูและบุคลากร 30 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 370 เมตร (ทิศตะวันออกเฉี ยง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณนริศรา ออมแก้ ว

8. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

- การจราจร ปริ ม าณรถยนต์ ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ นจากโครงการอาจส่ ง
ผลกระทบต่อการจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะ
ข้ างเคียงได้

ข้อมู ล โรงเรีย น : เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้ง แต่ ร ะดับชั้ น เตรี ยม
อนุบาลถึงอนุบาลศึกษาปี ที่ 3 มีนกั เรียนประมาณ 115 คน ครูและ
บุคลากรประมาณ 20 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 274 เมตร (ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณปิ ยณัฐฎา ชาวเนื้อดี
ตําแหน่ง : ครูประจําโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(6) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 333/99 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมู ลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับอนุ บาล
ถึงประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 500 คน ครูและ
บุคลากร 48 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 448 เมตร (ทิศตะวันออกเฉี ยง
เหนือ)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุ บาลจุ ฑาภรณ์ เพื่อขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา

9. โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์

- การจราจรติดขัด เนื่องจากปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ
- ไม่ มี ข้ อ ห่ ว งกั ง วลในด้ า นอื่ น ๆ เนื่ อ งจากคาดว่ า อยู่ ไ กลจาก
โรงเรียนพอสมควร

ตําแหน่ง: ครูฝ่ายธุรการ (ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจ)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

เพศ : หญิง อายุ : ประมาณ 30 - 40 ปี

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(7) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ เลขที่ 125-135 ซอยพร้ อ มมิต ร ถนนสุขุ ม วิ ท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมู ลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับอนุ บาล
ถึงชั้ นปี ที่ 10 หลักสูตรระบบอังกฤษ มีนักเรี ยนจํา นวนประมาณ
500 คน ครูและบุคลากร 30 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โ ครงการ : 560 เมตร (ทิศตะวันออกเฉี ยง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณอรุณี เดชเดโช
ตําแหน่ง : ครูประจําโรงเรียน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)

10. โรงเรียนนานาชาติ โมเดิรน์ กรุงเพทฯ

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ ย่ ื น เอกสารไว้ กับ คุ ณ นุ วัต ร สิมั นตะ เจ้ า หน้ า ที่รั ก ษาความ
ปลอดภัย (เอกสารเชิ ง ประจัก ษ์ใ นภาคผนวกที่ 5) โดยทาง
โรงเรียนได้ ส่งเอกสารต่ อไปยังผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนรั บทราบ
แล้ ว และไม่แสดงความคิดเห็น
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่นหนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลจุ ฑาภรณ์ เพื่อ
ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นา
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ พบกับคุณวินัย เปลี่ยนน้ อย ครูฝ่ายธุรการ ได้ รับการชี้แจงว่า
ทางผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นไม่ ส ะดวกที่จ ะตอบแบบสอบถามและ
ปฏิเสธการรับเอกสาร

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(8) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ที่ ต้ ัง : ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 67 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 19 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อมู ลโรงเรียน : เปิ ดสอนระดับ อนุ บาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มี
จํานวนนักเรียนรวมประมาณ 3,081 คน ครูและบุคลากรประมาณ
100 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 602 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
ตําแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
และศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- การจราจรติดขัด ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ อาจส่ง
ผลกระทบทําให้ การจราจรบนท้ องถนนติดขัดมากขึ้น
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรื อกระแสไฟฟ้ าในชุ ม ชนไม่ เ พี ย งพอ มีความห่ ว ง
กังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วง
กังวลในระดับปานกลาง

11. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่มีข้อห่ วงกังวลในช่ วงเปิ ดดําเนินการ เนื่องจากอยู่ห่างไกล
จากพื้นที่โครงการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(9) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม
-

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

12. โรงเรี ย นอนุ บ าลไอวี่ บ าวนด์ (Ivy Bound International
School)
ทีต่ ้ งั : เลขที่ 49 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ข้อมู ลโรงเรียน : เป็ นโรงเรี ยนนานาชาติ เปิ ดสอนระดับเตรี ยม
อนุบาล จนถึงอนุบาลชั้นปี ที่ 3 มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 600 คน
ครูและบุคลากร 70 คน
ระยะห่ างจากพื้ นที่โครงการ : 707 เมตร (ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ )
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่นหนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อ
ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นา
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ ย่ ืน เอกสารไว้ กับ ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ข องโรงเรี ย น โดยเจ้ า
หน้ าที่ได้ ปฏิเสธการรั บเอกสาร และชี้แจงว่ าทางโรงเรียนไม่ มี
นโยบายในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากมีแบบสอบถามเข้ า
มายังโรงเรียนเป็ นจํานวนมาก
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(10) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ

3-241

- การจราจรติดขัด ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ อาจส่ง
ผลกระทบทําให้ การจราจรบนท้ องถนนติดขัดมากขึ้น

13. โรงเรียนอนุ บาลมิตรเด็ก
ที่ต้ งั : เลขที่ 62 ซอยพร้ อมพงศ์ (สุขุมวิท 39) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมู ลโรงเรียน : เป็ นโรงเรียนเอกชน เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาล
มีนกั เรียนจํานวนประมาณ 30 คน ครูและบุคลากรประมาณ 7 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 735 เมตร (ทิศตะวันออก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณไขศรี บุญธรรม
ตําแหน่ง : ครูประจําชั้น (ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจ)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียน และทางโรงเรียนได้ รับเอกสารในวันที่ 21 กันยายน
2559 แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่นหนังสือเรียนถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลไอวี่บาวนด์ เพื่อ
ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นา
โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร ชุ ด FYNN Sukhumvit 31 พ บ ฝ่ า ย
ประชาสัม พันธ์ของโรงเรี ยน โดยเจ้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งว่ า ผู้บริ หาร
โรงเรียนมีนโยบายไม่ขอรับแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวกับ
การก่ อ สร้ างโครงการทุ ก โครงการ เนื่ องจาก การตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นการรบกวนเวลาการทํางาน และ
ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับงานวิชาการของโรงเรียนแต่อย่างใด

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(11) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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ข้อมูลโรงพยาบาล : เป็ นโรงพยาบาลเอกชน ให้ บริการรักษาด้ าน
ตา มีบุคลากรแพทย์และเจ้ าหน้ าที่รวมประมาณ 70 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 900 เมตร (ทิศเหนือ)

1. โรงพยาบาลจักษุรตั นิน
ทีต่ ้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 80/1 ถนนสุขมุ วิท 21(อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สถานพยาบาล จํ านวน 1 แห่ง

- ทางโรงเรี ยนคาดว่ าจะไม่ ได้ รับผลกระทบช่ วงเปิ ดดํา เนิน การ
เนื่องจากอยู่ไกลกับพื้นที่โครงการมาก

ที่ต้ งั : ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 1 ถนนกํา แพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สั ง กั ด : สํา นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร
ข้อมู ลโรงเรียน : เปิ ดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล–
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี นั ก เรี ย นประมาณ 306 คน ครู แ ละ
บุคลากรประมาณ 38 คน
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 880 เมตร (ทิศเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณกนกกร จันดี
ตําแหน่ง : ครูธรุ การ
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

14. โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(12) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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เพียงพอ

เพียงพอ

2. คริสตจักรวัฒนา
ที่ ต้ ั ง : เลขที่ 34 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 15 ถนนสุ ขุ ม วิ ท เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

1. คริสตจักรของพระเยซู คริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ที่ ต้ ัง : 72 ซอยจุ ลิ น ทร์ ถนนสุ ขุ ม วิ ท 21(อโศก) เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ: 515 เมตร (ทิศตะวันตกเหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณ Nguyen Kim Yen
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ประจําคริสตจักร
(ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- เนื่องจากคาดว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างไกลจากคริสตจักร จึง
ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

ศาสนสถาน จํ านวน 3 แห่ง

จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณภคพล สิริวงษ์สกุล
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ธรุ การอาคาร
(ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- เนื่องจากคาดว่ าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล
รวมทั้งไม่ได้ ใช้ เส้ นทางจราจรร่วมกัน จึงไม่มขี ้ อห่ วงกังวลในช่วง
เปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(13) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงก่อสร้ างแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ห่างไกล

3. วัดอุทยั ธาราม
ที่ต้ งั : เลขที่ 2 ริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่ท่ี 5 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะห่ า งจากพื้ นที่โ ครงการ: 860 เมตร (ทิศ ตะวัน ออกเฉี ย ง
เหนือ)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : พระครูสมุห์วรวุฒิ เขมปุญโญ
ตําแหน่ง : พระเจ้ าหน้ าที่ประจําสํานักงาน
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

- การจราจรติดขัด ปริมาณรถยนต์ท่เี พิ่มขึ้นของโครงการ อาจส่ง
ผลกระทบทําให้ การจราจรบนท้ องถนนติดขัดมากขึ้น
- แรงดันนํา้ ประปาลดลง มีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- ไฟฟ้ าตกหรื อกระแสไฟฟ้ าในชุ ม ชนไม่ เ พี ย งพอ มีความห่ ว ง
กังวลในระดับปานกลาง
- การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียง มีความห่ วง
กังวลในระดับปานกลาง

ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ: 654 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
ตําแหน่ง : ศิษยาภิบาล
สรุปข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(14) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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1. สถานทูตอินเดีย
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่เลขที่ 46 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 255 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กบั
เจ้ าหน้ าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ีแจง
ว่าทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ทที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ืน
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดังเอกสารเชิงประจักษ์ใน
ภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึ กษาได้

สถานทูต จํ านวน 5 แห่ง

กับพื้นที่โครงการ

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(15) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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2. สถานทูตศรีลงั กา
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ช้ันที่ 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 ถนนสุขุมวิท
19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 515 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตศรีลังกา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคารชุ ด
FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่ ืนเอกสารไว้ กบั
เจ้ าหน้ าที่งานธุรการของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ีแจงว่ าทาง
สถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ทที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ืน
หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต ศรี ลั ง กา เพื่ อขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดังเอกสารเชิง

เข้ า ยื่ น หนั ง สือ เรี ย นถึ ง เอกอัค รราชทู ต อิ น เดี ย เพื่ อ ขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้า
หน้า ที่ ไ ด้ชี้ แจงว่ า ทางสถานทู ต ไม่ มี น โยบายในการตอบ
แบบสอบถาม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(16) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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3. สถานทูตอิสราเอล
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ช้ันที่ 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7 ถนนสุขุมวิท
19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 515 เมตร (ทิศตะวันตก)
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต อิ ส ราเอล เพื่ อขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจาก สถาน
ทูตฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยไม่อนุ ญาตให้
บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของสถาน
ทูตอิสราเอลในทุกกรณี
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ทที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ืน

ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึ กษาได้
เข้ ายื่นหนัง สือ เรี ยนถึง เอกอัค รราชทู ตศรี ลั ง กา เพื่ อ ขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่งานธุรการของสถานทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ชี้ แจงว่าทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(17) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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5. สถานเอกอัครราชทูตเปรู
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ชั้นที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ าส์ ถนนสุขุมวิท 25 แขวง

4. สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ ช้ั นที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ า ส์ ถนนสุขุ ม วิท 25 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 670 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : 1 ราย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : คุณ Rhecolmla kevalln
ตําแหน่ง : เจ้ าหน้ าที่ประจําสถานทูต
(ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้มอี าํ นาจสูงสุด)
ข้อห่วงกังวลช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ไม่มขี ้ อห่วงกังวลในช่วงเปิ ดดําเนินการแต่อย่างใด

หนั ง สื อ เรี ย นถึ ง เอกอั ค รราชทู ต อิ ส ราเอล เพื่ อขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทางไปรษณีย์ ดังเอกสารเชิง
ประจักษ์ในภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึ กษาได้
เข้ ายื่นหนังสือเรี ยนถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอล เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการแสดงความคิด เห็น ต่ อการพั ฒ นาโครงการ
อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น
เอกสารไว้ กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจาก สถาน
ทูตฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยไม่อนุ ญาตให้
บุ คคลภายนอกที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดํา เนินงานของ
สถานทูตอิสราเอลในทุกกรณี

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

-

เพียงพอ

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(18) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
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คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ระยะห่ างจากพื้ นทีโ่ ครงการ : 670 เมตร (ทิศใต้ )
จํ านวน : ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ : ตําแหน่ง : บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ ายื่น
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN
Sukhumvit 31 ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ย่ ื น เอกสารไว้ กั บ เจ้ า
หน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ีแจงว่า
ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการตอบแบบสอบถาม
- ครั้ง ที่ 2 : วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 บริ ษั ทที่ป รึ ก ษาได้ ย่ ืน
หนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN
Sukhumvit 31 ทางไปรษณี ย์ ดั ง เอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ น
ภาคผนวกที่ 5
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2559 บริษัทที่ปรึกษาได้ เข้ า
ยื่นหนังสือเรียนถึงเอกอัครราชทูตเปรู เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการอาคาร
ชุด FYNN Sukhumvit 31 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ ย่นื เอกสารไว้
กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานทูต ซึ่ งเจ้าหน้าที่ได้
ชี้ แจงว่าทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการตอบแบบสอบถาม

สรุปข้อห่วงกังวล และความคิดเห็น

ความเพียงพอ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการเพือ่ นําไปเสนอครั้งที่ 2

ตารางที่ 3.4-19(19) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4: พื้ นทีอ่ ่อนไหว 1,000 เมตร โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
1.ความเพียงพอต่อมาตรการลดผลกระทบช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

บทที 4
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมเป็ นกระบวนการคาดคะเนสภาพการเปลี ยนแปลงของทรั พยากร
สิงแวดล้ อม เมือมีการดําเนินโครงการ ทั"งในระหว่างการก่อสร้ าง และเมือเปิ ดดําเนินการ โดยอาศัยข้ อมูลพื"นฐาน
ทางสิงแวดล้ อมปั จจุบัน มาวิเคราะห์ประกอบกับรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ การประเมินผลกระทบนี"
จะพิจารณาถึงผลกระทบสิงแวดล้ อมทั"ง 4 ด้ าน คือ ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ ผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางชีวภาพ ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมจะแยกพิจารณา 2 ช่วง คือ ช่ วงก่อสร้ าง และช่ วงเปิ ดดําเนินการ และ
ในการประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในช่ วงก่อสร้ าง จะอ้ างอิงพื"นทีทีได้ รับผลกระทบตามความเหมาะสมของผล
กระทบทีเกิดขึ"นต่ อทรัพยากรประเภทนั"นๆ เช่ น ผลกระทบด้ านภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสัน
สะเทือน ทรัพยากรนํา" และความปลอดภัยสาธารณะ ฯลฯ ซึงมีรายละเอียดการประเมินผลกระทบ ดังนี"

4.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ และภูมิสณ
ั ฐาน
ช่วงก่อสร้าง
1) การเปลียนแปลงระดับพื' นดินเดิม
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 เป็ นอาคารชุ ด พั ก อาศั ย สูง 8 ชั" น กับ 2 ชั" น ใต้ ดิ น
จํานวน 1 อาคาร พื"นทีโครงการปั จจุ บันเป็ นพื"นทีราบ มีระดับความสูงอยู่ระดับเดียวกับถนนด้ านหน้ าโครงการ
การก่อสร้ างโครงการจะทําให้ สภาพภูมปิ ระเทศโดยทัวไปถูกปรับเปลียนไป ซึงแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันไป
การเปลียนแปลงระดับพื"นดินเดิมของโครงการทั"งจากการขุดดินทําชั" นใต้ ดิน การทํา ฐานรากของ
อาคาร บ่อบําบัดนํา" เสีย และถังเก็บนํา" ใต้ ดิน ทีระดับความลึกจากพื"นดินเดิมประมาณ 10.70 เมตร โดยมีปริมาณ
ดินขุดทีต้ องนําออกภายนอกโครงการทั"งสิ"นประมาณ 6,922 ลูกบาศก์เมตร อาจส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลง
ระดับพื"นดินเดิมดังนี"
- การเคลือนตัวของดิน อาจส่ง ผลกระทบต่ อการชํา รุดเสียหายของบ้ านพั กอาศัยทีอยู่ โดยรอบ
โครงการได้ โดยเฉพาะการขุดเปิ ดหน้ าดินโดยไม่ มีการคํา" ยัน โดยจะได้ จัดมาตรการลดผลกระ
ทบนําเสนอในหัวข้ อดินและการชะล้ างพังทลายต่อไป
- การระบายนํา" ซึงนํา" ทีไหลนองอาจพัดพาตะกอนดิน ออกนอกโครงการถ้ าไม่มมี าตรการป้ องกันทีดี
พออาจส่งผลกระทบต่อการอุดตัน นํา" ท่วมขัง และความสกปรกของพื"นทีโดยรอบได้ โดยได้ จัด
มาตรการลดผลกระทบนําเสนอในหัวข้ อการระบายนํา" ต่อไป
- ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานในการทําฐานราก และงานระบบใต้ ดนิ ถ้ าไม่มมี าตรการที
ดีพอ อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดการบาดเจ็บ และชีวิตได้ โดยได้ จดั มาตรการลดผลกระทบนํา
เสนอในหัวข้ ออาชีวอนามัยต่อไป
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2) การเปลียนแปลงระดับความสูงของอาคารปกคลุมดิน
สภาพภูมิประเทศบริเวณพืนทีโครงการปัจจุ บันเป็ นพืนทีราบ มีระดับความสูงอยู่ระดับเดียวกับถนน
ด้ านหน้ าโครงการ (ซอยสุขุมวิท 31) จะเปลียนเป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน จํานวน
1 อาคาร พืนทีจัดสวน และถนน ซึงเป็ นขันตอนหรือกิจกรรมทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงภูมิประเทศมากทีสุด
อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้ างเคียงอย่างต่อเนืองในด้ านอืนๆ ดังนี
- การบดบังแสงแดดต่ออาคารทีอยู่ในแนวทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ของโครงการ
- การบดบังและเปลียนแปลงทิศ ทางลม ซึ งจะส่งผลต่ ออาคารทีอยู่ ใ นแนวการพั ดผ่ านของลม
ประจําปี โดยจะเกิดกับอาคารทีอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ของโครงการเป็ นหลัก
- การบดบังทัศนียภาพต่ออาคารข้ างเคียง ตลอดจนการทําให้ เกิดความรู้สกึ ขาดความเป็ นส่วนของ
อาคารทีอยู่ข้างเคียง
- การบดบังคลืนวิทยุโทรทัศน์
ทังนี ได้ กาํ หนดมาตรการลดผลกระทบทีเกิด ขึ นจากการก่ อ สร้ างโครงการ ในขั นตอนก่ อนเริ มการ
ก่อสร้าง ดังนี
1. จัดทํารัวชัวคราวแบบ Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพือช่วยบดบังทัศนียภาพทีไม่
เหมาะสมระหว่ างก่อสร้ าง รวมถึงป้ องกันบุคคลภายนอกรุกลําเข้ ามาภายในพืนทีก่อสร้ าง หรือปี น
ออกไปยังพืนทีข้ างเคียง
2. จัดให้ มีผ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง และต้ อง
ตรวจสอบความมันคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบสมําเสมอ เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. ติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพือให้ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการ อาคาร
ชุด FYNN Sukhumvit 31 เป็ นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชัน และใต้ดนิ 2 ชัน จํานวน 1 อาคาร โดย
ระบุชือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ระยะเวลาก่อสร้ าง เลขทีใบอนุญาต
ก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบทีสามารถติดต่อได้ 24 ชัวโมง มาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิงแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อม ตลอดจนจัดเตรียม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม และมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อม
ฉบับทีได้ รบั แจ้ งความเห็นชอบจาก สผ. ประจําไว้ ยงั สถานทีก่อสร้ าง เพือประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนข้ าง
เคียงหรือผู้ทต้ี องการทราบรายละเอียดโครงการ และโครงการต้ องดําเนินการตามมาตรการฯอย่าง
เคร่งครัด
4. จัดให้ มกี ารวางแผน และกําหนดขันตอนการทํางานอย่างชัดเจน พร้ อมทังทําหนังสือแจ้ งรายละเอียด
ขันตอนก่อสร้ าง ความถี และระยะเวลาในการดําเนินงานภายในพืนทีโครงการให้ อาคารชุด VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31 และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบก่อนเข้ าดํา เนิน
งานภายในพืนทีโครงการ
5. กําหนดให้ มเี จ้ าหน้ าทีตัวแทนจากโครงการ พบปะ สอบถามข้ อห่วงกังวลและข้ อเสนอแนะกับอาคาร
ชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 ทุก 7 วัน และปรับปรุงการก่อสร้ าง เพือ
สร้ างความเข้ าใจอันดีและลดความเดือดร้ อนรําคาญทีมีผลกระทบมาจากการก่อสร้ างโครงการ และ
นํามาปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วน
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6. จัดวางผังบริเวณพืนทีก่อสร้ างโครงการ รวมทังระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคน
งานก่อสร้ างให้ อยู่ห่างจากบ้ านพักอาศัยมากทีสุด เพือป้ องกันปัญหาด้ านกลิน และเสียงรบกวนต่อ
ประชาชนทีอาศั ยอยู่ โ ดยรอบ พร้ อมทังจัดให้ มีทีจอดรถยนต์สาํ หรั บ เจ้ าหน้ าทีอยู่ ภ ายในพื นที
ก่อสร้ างโครงการ โดยไม่กดี ขวางการจราจรบนถนนซอยสุขมุ วิท 31 และถนนสุขุมวิท
7. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีความเพี ยงพอโดยรอบพื นทีก่อสร้ างโครงการ ตังแต่ เริ ม
ก่อสร้ างโครงการ
8. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างต้ องสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของ
บ้ านร่ วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทําบันทึกร่ วมกัน เพือเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ ง
กรณีอาคารบ้ านเรือนเกิดความเสียหายและเมือพบว่าการก่อสร้ างโครงการ สร้ างความเสียหายให้
กับอาคารข้ างเคียงต้ องซ่อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึงสามารถติดต่อไปยังวิศวกร
โครงการทีพืนทีก่อสร้ างได้ ทุกวัน
9. จัดให้ มีวิศวกรผู้ควบคุ มการก่อสร้ างประจํา อยู่ ในพื นทีก่อสร้ าง และสามารถเข้ าประสานงานกับ
นิตบิ ุคคลอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 และอาคารข้ างเคียง เพือ
รับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะจากการก่อสร้ าง และดําเนินการแก้ ไขปัญหาทีเกิดขึนทันที
10.ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีทีต้ องมีการก่อสร้ างเกิน
เวลาดังกล่าว จะต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วัน ทังนี ต้ อง
เป็ นกิจกรรมต่อเนืองเป็ นครังคราว เช่น การเทปูน และดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. สําหรับ
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
11.จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยชุดเคลือนทีออกตรวจความเรียบร้ อยโดยรอบโครงการอย่าง
สมําเสมอ ดูแลพืนทีก่อสร้ างโครงการให้ มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
12.จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตังในบริ เวณด้ านหน้ าโครงการ และบริ เวณด้ านข้ างภายใน
โครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน และไฟส่องสว่ างภายในบริเวณพืนทีก่อสร้ าง
เพือความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ โดยแสงไฟดังกล่าวต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัย หรืออาคาร
ข้ างเคียง
13.จัดให้ มีการบันทึกข้ อมูลการทํางานของคนงานก่อสร้ างทุกคน และมีการแลกบัตรเข้ า-ออกพืนที
ก่อสร้ างโครงการทุกครัง เพือป้ องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
อย่างเคร่งครัด
14.จัดให้ มีการประชุมแผนงานการก่อสร้ างประจําทุกสัปดาห์ และประจําเดือนทังนีต้ องกําหนดผู้เข้ า
ร่ วมประชุมอย่ างน้ อยประกอบไปด้ วยผู้รับเหมาก่อสร้ างหลัก เจ้ าของโครงการ ผู้รับเหมารายย่อย
ทุกระบบ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง โดยวาระการประชุมต้ องบรรจุ วาระเกียวกับการป้ องกันผลก
ระทบสิงแวดล้ อม ตลอดจนการติดตามข้ อร้ องเรียนของอาคารข้ างเคียง ให้ เป็ นวาระเฉพาะเรือง
15.แจ้ งและประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูซือห้ องชุดรับทราบถึงการคิดคํานวณพืนทีขาย ห้ องชุดพักอาศัย โดย
พืนทีส่วนกันสาดเป็ นทรัพย์ส่วนกลางจะไม่นาํ มาคิดเป็ นพืนทีขาย พร้ อมทังจัดทําภาพประกอบการ
คํานวณพืนทีขายเพือสามารถอธิบายให้ ลูกค้ ารับทราบอย่างชัดเจน
16.จัดให้ มีช่องทางรับเรื องราวร้ องทุกข์กับชุ มชนใกล้ เคียง โดยการติดตั งกล่ องรั บฟั งความคิดเห็น
บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ ในตําแหน่ งทีสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน กรณีมีการร้ องเรี ยนให้ แก้ ไข
ปั ญหาดังกล่ าวโดยทันที
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17.เจ้ าของโครงการทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบ
โครงการ ทีคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
อาคารโครงการ สามารถแจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทังนี
ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ตังแต่ เริมการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนิน
การแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีทีทัง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตังคณะกรรมการประสานงานแก้ ไข
ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพือเจรจาหาข้ อยุติทเป็
ี นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของ
โครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานทีเป็ นกลาง และทัง
สองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อนของพืนทีทีได้ รับผลกระทบ
ดังกล่าว
19.ฟื นฟูสภาพดินบริเวณพืนทีสีเขียวภายในโครงการ โดยการไถพรวนเพือปรับปรุงคุณภาพดินทาง
กายภาพ และรองพืนด้ วยปุ๋ ยคอกและดินทีมีอินทรีย์วัตถุให้ มีความเหมาะสมต่ อการเจริญเติบโต
ของต้ นไม้
20.จัดให้ เจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง และผู้รับเหมาโครงการเข้ าไปตรวจสอบอาคาร
ข้ างเคียงโดยรอบ ได้ แก่ อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31, บ้ านเลข
ที 71/4, บ้ านเลขที 71/5 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ าย
ประถม) และสภาพการจราจรในซอยสุขุมวิท 31 โดยให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ

ช่วงก่อสร้าง
- เจ้ าของโครงการต้ องทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียงในรัศมี 100 เมตร
รอบโครงการทีคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจาก
ตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้ ง หรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่ าวได้
ทังนีให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ตังแต่ เริ มการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ด
ดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีทีทัง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตังคณะกรรมการประสาน
งานแก้ ไ ขปั ญหาจากการพั ฒนาโครงการขึ นมา เพื อเจรจาหาข้ อ ยุ ติทีเป็ นธรรมต่ อทังสองฝ่ าย
ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่ วย
งานทีเป็ นกลาง และทังสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อน
ของพืนทีทีได้ รับผลกระทบดังกล่าว

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
สภาพภู มิ ป ระเทศบริ เ วณโครงการจะยั ง คงสภาพเป็ นที ราบ แต่ สิ งปกคลุ ม เปลี ยนเป็ นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพืนดินก่อสร้ างถึงระดับพืน
หลังคา +22.95 เมตร พืนทีจัดสวน และถนน ออกแบบอาคารสวยงามทันสมัย ให้ สอดคล้ องและกลมกลืนกับ
สภาพภูมปิ ระเทศโดยรอบ และเมือพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสีอาคาร ใกล้ เคียง
กับอาคารโดยรอบพืนทีโครงการ และไม่ทาํ ให้ ทศั นียภาพบริเวณพืนทีโดยรอบโครงการเปลียนไปแต่ อย่ างใด แต่
ส่งผลกระทบต่อการบดบังทิศทางของกระแสลม บดบังแสงแดดทางด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอาคาร
โครงการ ซึงจะได้ กาํ หนดมาตรการรองรับผลกระทบดังนี
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1. จัดให้ มีพืนทีสีเขียวชันพืนดินและบนอาคาร ขนาดพืนที 414.18 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วน 1
คน ต่อพืนทีสีเขียว 1.29 ตารางเมตร
2. ใช้ กระจกทีมีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่าวว่า “วัสดุทเป็
ี นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะ
ต้ องมีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
3. ดูแลรักษาพืนทีสีเขียว และตกแต่งกิงไม้ ภายในโครงการอยู่เสมอ เพือป้ องกันมิให้ ใบร่วงหล่นไปสู่
พืนทีบริเวณข้ างเคียง และห้ ามโค่นไม้ ยืนต้ นทีปลูกโดยรอบโครงการ
4. เจ้ าของโครงการต้ องทํา หนัง สือ แจ้ ง ต่ ออาคารบ้ านพั กอาศั ยใกล้ เคี ยงในรั ศ มี 100 เมตรรอบ
โครงการทีคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
อาคารโครงการ สามารถแจ้ ง หรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทังนี
ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ตังแต่เริมการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนิน
การแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีททัี ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตังคณะกรรมการประสานงานแก้ ไข
ปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึนมา เพือเจรจาหาข้ อยุติทีเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ประกอบด้ วย
เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานทีเป็ นกลาง
และทังสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อนของพืนทีทีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว

4.1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย
ช่วงก่อสร้าง
ลักษณะของดินบริเวณพืนทีโครงการ และในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นดินเหนียวดํากรุงเทพ ปั จจัยทีมี
ผลต่อการชะล้ างพังทลายของดิน ได้ แก่ ความลาดเอียงของพืนที สภาพและองค์ประกอบของเนือดิน สิงปกคลุม
ดิน ปริมาณนําฝน และระบบการระบายนําของพืนที

1) การขุดดิน-ถมดิน
พืนทีโครงการปั จจุ บันเป็ นทีราบ มีระดับความสูงของพืนทีใกล้ เคียงกับระดับของซอยสุขุมวิท 31
การพัฒนาโครงการมีการขุดทําชันใต้ ดิน ทําฐานราก บ่อบําบัดนําเสีย บ่อหน่วงนํา และถังเก็บนําใต้ ดิน โครงการ
จะต้ องขุดดินประมาณ 8,805 ลูกบาศก์เมตร และถมดินกลับ ประมาณ 1,883 ลูกบาศก์เมตร ทําให้ ปริมาณดิน
ขุดทีต้ องนําออกภายนอกโครงการทังสินประมาณ 6,922 ลูกบาศก์เมตร โดยดินขุดส่วนเกินทีเกิดขึน ผู้รับเหมาจะ
เป็ นผู้ดาํ เนินการนําไปขายยังสถานทีรับซือ โดยเส้ นทางในการขนส่งดินใช้ ซอยสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลัก ใช้ รถ
ขนส่งดิน 6 ล้ อ ทีมีขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ซึงคาดว่าจะขนส่งประมาณ 20 เทียว/วัน คิดเป็ นการขนส่งดิน
(6,922/(12x20)) ประมาณ 29 วั น โดยจะขนส่ ง ดิ น ไปพร้ อ มกับ การปรั บ พื นที และก่ อ สร้ า งฐานรากของ
โครงการ สําหรับรายละเอียดขันตอนในการดําเนินการมีดังต่อไปนี
- กําหนดช่วงเวลาการขุดดิน เพือก่อสร้ างฐานราก ชันใต้ ดนิ ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลชัน
ใต้ ดิน ดําเนินการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น.
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- จัดทีจอดรถบรรทุกภายในพืนทีโครงการ เพือนําดินทีขุดออกจากโครงการใส่รถบรรทุกดิน และ
ขนดินออกจากโครงการในช่วงเวลานอกเวลาเร่งด่วน (10.00-15.00 น.)
- คลุมท้ ายรถบรรทุกให้ เรียบร้ อย โดยปิ ดคลุมส่วนบรรทุกทังหมดพร้ อมผูกยึดผ้ าใบกับรถบรรทุก
ให้ แน่นหนาก่อนออกจากพืนทีก่อสร้ าง
- ล้ างทํา ความสะอาดล้ อ รถบรรทุ กดินก่ อ นออกจากพื นทีก่ อสร้ าง เพื อป้ องกันเศษดิ น ตกหล่ น
บริเวณถนนด้ านหน้ าโครงการ และโดยรอบและป้ องกันการอุดตันของท่อระบายนํา
- ขนส่งดินทีเกิดขึนจากการก่อสร้ างอาคารทังหมดประมาณ 20 เทียว/วัน ด้ วยรถบรรทุกขนาด
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาขนส่งเป็ นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือช่วงเวลาทีไม่อยู่ในข้ อ
ห้ ามของกองบังคับการจราจร คิดเป็ นการขนส่งดินของอาคารประมาณ 29 วัน หรือประมาณ
1.0 เดือน

2) การก่อสร้างชั4นใต้ดิน และฐานราก
การก่ อ สร้ างฐานรากจะใช้ เสาเข็ ม เจาะระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pie Toe
Grouting) ขนาด 0.6 เมตร รับนําหนักปลอดภัย (SWL) ได้ ไม่น้อยกว่า 120 ตัน/ต้ น และขนาด 0.8 เมตร รับ
นําหนักปลอดภัย (SWL) ได้ ไม่ น้อยกว่ า 200 ตัน/ต้ น (ภาพที 2.5-1) โดยขันตอนการติดตังเสาเข็มระบบ
FC-PTG นีสามารถแยกการทํางานออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี

2.1) ติดตังเสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pie Toe Grouting)
เสาเข็ม ทีใช้ ใ นระบบนี จะเป็ นเสาเข็ม SPUN ซึ งมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.6 และ 0.8
มิลลิเมตร ใส่สว่านในรูตรงกลางของเสาเข็ม และยกเสาเข็มไปตรงบริเวณทีต้ องการกดเสาเข็มให้ จมดิน หมุนสว่าน
เจาะดิน คลายดินพร้ อมกดเสาเข็มลงในดิน ทําเช่นนีสลับกันไปจนกว่าเสาเข็มได้ ความลึกตามทีต้ องการ

2.2) Grouting
Grouting คือ การเสริมประสิทธิภาพของดินบริเวณปลายเสาเข็ม โดยการอัดฉีดนําปูนเพือให้
เสาเข็มรับนําหนักบรรทุกได้ ตามต้ องการ มีขันตอนดังนี
(1) Plug Grouting
- หลั ง จากทีติ ด ตั งเสาเข็ม เจาะระบบ FC-PTG (Full Center Auger With Pie Toe
Grouting) เสร็จแล้ ว นําท่อ Casting ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.3 นิว มาใส่ตรงกลาง
รูเสาเข็ม ต่อกันจนถึงระดับทีต้ องการ โดยทัวไประดับของปลาย Casting จะจัดให้ อยู่
เลยระดับปลายเสาเข็มประมาณ 0.5 เมตร ถึง 1.00 เมตร และให้ ระดับ TOP ของ
Casting อยู่เหนือระดับดินเล็กน้ อย
- ใส่ท่ออัดฉีดนําปูนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว ในท่อ Casting ตรงปลายท่อเจาะรู
เป็ นระยะความยาว 1.00 เมตร และใส่ปลอกยางป้ องกันดินเข้ ามาในรู อูดปลายท่อ
อัดฉีดนําปูนด้ วยการเชือม หรือใช้ ฝาเกลียวปิ ดท่อก็ได้
- ให้ ระดับปลายท่ออัดฉีดนําปูนอยู่ระดับเดียวกับปลายท่อ Casting
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- ถอน Casting ขั นมาประมาณ 1-2 เมตร แล้ วใส่ นาํ ปู น 200-400 ลิ ต ร ลงใน
Casting พร้ อมปิ ดฝา Casting อัดนําปูนด้ วยแรงดันเล็กน้ อย
- ท่อ Casting จะต้ องถอนขึนให้ หมดหลังจาดอัดนําปูนเสร็จ
(2) 1ST Stage Grout
- หลังจาก Plug Grout แล้ วทิงไว้ อย่างน้ อย 18 ชัวโมง จะต้ องฉีดนําปูนอีก แต่ก่อนจะ
อัดฉีดนําปูนจะต้ องทําการล้ างท่อโดยการฉีดด้ วยนํา ทังนีเพือให้ ซีเมนต์ทจัี บอยู่รอบๆ
และในรูทอ่ แตกก่อน
- อัดฉีดนําปูนในขันนี จํานวน 1,000 ลิตร หรือมากกกว่าด้ วยแรงอัด
- หลังจากอัดฉีดนําปูนแล้ วล้ างท่อด้ วยนําให้ สะอาดเป็ นการสินสุด 1ST Stage Grout
(3) 2ND Stage Grout
- หลังจากเสร็จ 1ST Stage Grout แล้ วทิงไว้ อย่ างน้ อย 18 ชัวโมง แล้ วอัดฉีดนําเช่ น
เดียวกันกับใน 1ST Stage Grout
- ต่อไปในขันนีจะอัดฉีดนําปูนอีกประมาณ 1,000 ลิตร หรือมากกว่าเป็ นการสินสุดการ
ทํา 2ND Stage Grout ถอนท่อนําฉีดปูนขึน

3) ขั4นตอนการขุด ติดตั4งกําแพงกันดิน และระบบคํ4ายันชัวคราว ชั4นใต้ดิน
ในการขุดดินเพือทําฐานราก ชันใต้ ดิน และก่อสร้ างงานระบบทีฝังอยู่ใต้ ดิน ได้ แก่ ถังเก็บนําใต้ ดิน
ระบบบําบัดนําเสีย และบ่อลิฟต์ โครงการจะกําหนดให้ มีมาตรการป้ องกันการพังทลายของดินต่อพืนทีข้ างเคียง
โดยการติดตังระบบป้ องกันดินพังทลาย 2 แบบ คือ ส่วนทีเป็ นทีจอดรถอัตโนมัติจะติดตัง Pile Wall และส่วนที
เป็ นชันใต้ ดินโดยรอบอาคาร จะติดตัง Sheet Pile ซึงการติดตังระบบคํายันชัวคราว การถอดระบบคํายันในแต่ละ
ชัน การถอนกําแพงพืดเหล็ก รวมทังการฉีดนําปูนภายกหลังการถอดกําแพงพืดเหล็ก เพือปิ ดรูในดินทีถูกแทนที
ด้ วยแผ่นชีทไพล์ โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังแสดงในภาคผนวกที 2 ดังแสดงในภาพที 2.5-1
(1) ขั4นตอนการติดตั4งกําแพงกันดิน (Sheet Pile) โดยรอบชั4นใต้ดินโครงการ
1. ในการออแบบระบบป้ องกันดินพัง วิศวกรจะเป็ นผู้จัดทํารายการคํานวณ Sheet Pile, King
Post และระบบคํายัน โดยการออกแบบจะปฎิบัติตามข้ อกําหนดของกรุงเทพมหานคร และ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2. ในการทํา Sheet Pile จะใช้ Silent Piler ซึงเป็ นระบบ Hydraulic ป้ องกันความสันสะเทือน
เพือไม่ให้ อาคารข้ างเคียงได้ รับผลกระทบด้ านความสันสะเทือน
3. ทําการปักเสา King Post เพือรองรับนําหนักของเครืองจักรในระหว่างการทํางาน
4. ทําการขุดเปิ ดหน้ าดิน และติดตังระบบคํายัน ดังนี
4.1 ติดตัง SHEET PILE โดยรอบอาคารทีระดับ -19.00 เมตร
4.2 ทําการเปิ ดหน้ าดิน ลึก 2 เมตร เพือติดตังระบบคํายัน ชันที 1 ทีระดับ -1.50 เมตร
และทําการ Preload
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4.3 ทําการเปิ ดหน้ าดินลึก 6 เมตร เพื อติดตังระบบคํายัน ชั นที 2 ทีระดับ -5.40 เมตร
และทําการ Preload
4.4 ทําการเปิ ดหน้ าดิน ลึก 8.00 เมตร(ระดับสุดท้ าย) และทําการเท Lean Concrete ทันที
หลังจากเปิ ดหน้ าดิน
4.5 ทําการเท Mat Foundation (ความหนา 1.8 เมตร)
4.6 ทําการปลดคํายันระดับ ชันที 2 และติดตังแผ่นพืนชันใต้ ดิน 1
4.7 ทําการปลดคํายันระดับ ชันที 1 และ 2 และติดตังแผ่นพืนชันใต้ ดิน 1
(2) ขั4นตอนการติดตั4งกําแพงกันดินโดยรอบทีจอดรถอัตโนมัติ
1. ติดตัง Pile Wall ขนาด 1.0 เมตร รับนําหนักปลอดภัย (SWL) ได้ ไม่น้อยกว่า 270 ตัน/
ต้ น จํานวน 42 ต้ น รอบระบบจอดรถอัตโนมัติ
2. หลังจากขุดดินจนถึงระดับผิวล่างของพืนหลุมจอดรถแล้ ว ให้ ปรับระดับดิน และเทคอนกรีต
หยาบ และติดตังระบบกันซึมใต้ พืน
3. ติดตัง Dowel Bar ระหว่างพืนหลุมจอดกับ Pile Wall และติดตังระบบกันซึมโดยรอบ
4. วางเหล็กเสริมคอนกรีตแบบก่อสร้ าง ทําความสะอาด และเทคอนกรีตพืนหลุมจอดรถ
5. ทําการวางเหล็กเสริมสําหรับกําแพงโดยรอบ และเทคอนกรีตหลังจากคอนกรีคพืนบ่ อได้
อายุและมีความแข็งแรงพอเพียง
กําหนดแนวทางลดผลกระทบเกียวกับการชะล้ างพังทลายของดินในช่ วงก่อสร้ าง แบ่ งออกเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ การขุดดิน-ถมดิน และการก่อสร้ างฐานราก มีรายละเอียดดังนี
2.1 การขุดดิน-ถมดิน
1. จั ด ช่ วงเวลาการขนส่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ ของกองตํา รวจจราจร กรุ ง เทพมหานคร และกํา ชั บ
พนักงานขับรถขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ให้ ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้ องขับรถ
ด้ วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง เมือผ่านชุมชน
2. กวดขั น และตรวจสอบประวั ติ ข องพนั ก งานขั บ รถ ต้ อ งไม่ ใ ช้ ส ารกระตุ้ น ออกฤทธิ} ต่ อ จิ ต
ประสาท และห้ ามดืมสุราขณะปฏิบัติงาน
3. จัดคนงานทําความสะอาดล้ อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้ างภายในพืนทีโครงการ โดยใช้ สาย
ฉี ดนําแรงดันสูง (Water Jet) ฉี ดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุ กให้ สะอาดก่ อนออกจาก
โครงการ และทําความสะอาดเศษดินเศษวัสดุก่อสร้ างทีตกหล่นบริเวณถนน และท่อระบายนํา
4. จัดพืนทีบรรทุกขนส่งภายในพืนทีโครงการ พร้ อมทังปิ ดคลุมท้ ายรถบรรทุกด้ วยผ้ าใบทึบ โดย
ปิ ดคลุม และผูกยึดกับรถบรรทุกให้ แล้ วเสร็จในพืนทีโครงการ
5. กรณีทถนนสาธารณะ
ี
หรือฝาบ่อพักเกิดความเสียหายจากการขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้ างของ
โครงการ โครงการต้ องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะ หรือสาธารณูปการทีเสียหายให้ กลับมา
อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที และไม่ต้องรอให้ มีการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
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2.2 การก่อสร้างฐานราก บ่อหน่วงนํ4า บ่อบําบัดนํ4าเสีย และถังเก็บนํ4าใต้ดิน
1. จัดให้ มีรัวชัวคราวสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ ระบบคํายัน และติดตังระบบป้ องกันดินพัง
ทลาย 2 แบบ คือส่วนทีเป็ นทีจอดรถอัตโนมัติจะติดตัง Pile Wall และส่วนทีเป็ นชันใต้ ดิน
โดยรอบอาคาร จะติดตัง Sheet Pile เพือป้ องกันการพังทลายของดินในช่ วงการก่อสร้ าง โดย
มีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคํายันให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการ
ก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
2. ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ าทีจากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไปแจ้ งต่อผู้พักอาศัยทีอยู่ติด
พื นทีโครงการ และพื นทีใกล้ เ คี ย ง โดยเฉพาะโครงการอาคารชุ ด VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 และโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร ฝ่ ายประถม พร้ อมทังแจ้ งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ าหน้ าทีควบคุมการก่อสร้ าง
เพือให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง และแจ้ งกําหนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วง
เวลาทีจะเจาะเสาเข็มให้ กลุ่มพืนทีติดโครงการทราบอย่างชัดเจน
3. ใช้ ระบบ Silent Pile ในการกดและถอน Sheet Pile เพือลดผลกระทบด้ านแรงสันสะเทือนการ
เคลือนตัวและพังทลายของดิน
4. ใช้เสาเข็มแบบเจาะระบบ Full Center Auger With Pie Toe Grouting (FC-PTG)ช่วยลดแรงสัน
สะเทือน เพือป้ องกันปัญหาการเคลือนตัวและดินพังทลาย
5. ตรวจสอบแนวเขตทีดินข้ างเคียงโครงการ ตลอดช่ วงระยะเวลาก่อสร้ าง หากพบว่าเกิดความ
เสียหาย โครงการต้ องหยุดกิจกรรมการก่อสร้ างบริเวณนัน โดยทันที เพือปรับเปลียนวิธกี าร
ทํางานทีปลอดภัย และแก้ ไขซ่อมแซมอาคารข้ างเคียงให้ อยู่ในสภาพดีดงั เดิม
6. กํา หนดช่ วงเวลาการขุด ดิน เพื อก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภค ชั นใต้ ดิน และสุข าภิ บ าลชั น
ใต้ ดิน ดําเนินการเฉพาะช่ วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรม
การขุดดินในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทังหลีกเลียงการขุดดินในช่ วงเวลากลาง
คืน ซึงจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีทีจําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู
พักอาศัยข้ างเคียงทราบ และได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
7. จัดให้ มวี สั ดุคลุมดิน บริเวณทีมีการขุดปรับระดับดินทีมีความเสียงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออก
นอกโครงการ โดยใช้ ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนทีขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ
8. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน และถมดินทีก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเจ้ าของโครงการ
ต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายทังหมดทันที
9. กรณี ทีถนนสาธารณะเกิด การทรุ ด ตั ว เป็ นหลุ ม เป็ นบ่ อ เจ้ าของโครงการต้ อ งดํา เนิ น การ
ซ่ อมแซมถนนสาธารณะให้ ก ลับ มาอยู่ ใ นสภาพดี ดัง เดิม โดยทันที และไม่ ต้ อ งรอให้ มี การ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
10. จัดระบบระบายนําชัวคราวรอบพืนทีก่อสร้ างเป็ นรางดินขุดกว้ าง 1.0x1.0 เมตร และบ่อดักขยะ
จํานวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อนระบายเฉพาะนําใสออกนอกพืนทีโครงการ
11. จัดประชุมแผนงานการก่อสร้ างประจําทุกสัปดาห์ และประจําเดือนทังนีต้ องกําหนดผู้เข้ าร่ วม
ประชุมอย่างน้ อยประกอบไปด้ วยผู้รับเหมาก่อสร้ างหลัก เจ้ าของโครงการ ผู้รับเหมารายย่อย
ทุกระบบ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง โดยวาระการประชุมต้ องบรรจุวาระเกียวกับการป้ องกัน
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ผลกระทบสิงแวดล้ อม ตลอดจนการติดตามข้ อร้ องเรี ยนของอาคารข้ างเคียง ให้ เป็ นวาระ
เฉพาะเรือง
12. จัดให้ มคี ณะกรรมการร่วมระหว่างอาคารข้างเคียงโครงการ และเจ้าของโครงการ เพือประสานงาน
และตรวจสอบการก่อสร้ างของโครงการ และหาแนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
13. จัดให้ มีการติดตังอุปกรณ์วัดการเคลือนตัวต่างๆ เช่น Inclinometer, Survey Point ฯลฯ โดย
ติดตังบริเวณรัวของอาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิท ยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิต ร ฝ่ ายประถม เพื อใช้ เป็ น
แนวทางการเฝ้ าระวังระหว่างขันตอนการก่อสร้ าง และป้ องกันการพังทลายของดินในช่ วงการ
ก่อ สร้ างชั นใต้ ดิน โดยมีวิศวกรโยธาควบคุ มการออกแบบระบบคํายันให้ เป็ นไปตามหลัก
วิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
14. จัดเจ้ าหน้ าทีดูแลและประสานงานโดยตรงกับอาคารชุด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ ายประถม
เป็ นพิเศษตลอดระยะเวลาก่อสร้ างโครงการ ถ้ าหากได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ าง โครงการ
ต้ องรีบแก้ ไขโดยทันที และต้ องควบคุมการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามมาตรการทีกําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
เมือเปิ ดดําเนินการ พืนดินในโครงการจะถูกปิ ดปกคลุมด้ วยคอนกรีต และพืนทีจัดสวน พร้ อมรัวรอบ
แนวเขตทีดินโครงการทังหมด สามารถลดและป้ องกันการเกิดการกัดเซาะพังทลายของดินได้ ดังนัน ในช่วงดําเนิน
การไม่ มีกจิ กรรมใดๆ ทีจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน เพราะกิจกรรมของโครงการมีลักษณะเป็ นการ
บริการด้ านทีพักอาศัย ภายในโครงการมีการใช้ ประโยชน์จากทางพืนดินเพือปลูกไม้ ยืนต้ น ไม้ พุ่ม และไม้ คลุมดิน
สํา หรับเป็ นพืนทีสีเขียว พร้ อมรั วรอบแนวเขตทีดินของโครงการ ดังนันคาดว่ าเมือเปิ ดดํา เนินการแล้ ว จะเกิด
ผลกระทบต่อดินและการชะล้ างพังทลายของดินอย่างไม่มีนัยสําคัญ
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4.1.3 คุณภาพอากาศ
1) คุณภาพอากาศบริเวณพื4 นทีโครงการ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพืนทีโครงการ 3 วันต่อเนือง โดยบริษัท
เอส.พี.เอส.คอนซัลติง เซอร์วิส จํากัด ในวันที 7-10 กรกฎาคม 2559 ดังนี
วันทีตรวจวัด

TSP
(mg/m3)

PM-10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

7-8 ก.ค..59

0.058

0.026

<0.001

0.85

3.06

0.0246

8-9 ก.ค.59

0.054

0.024

<0.001

0.82

3.07

0.0237

9-10 ก.ค.59

0.068

0.031

<0.001

0.83

3.11

0.0223

ค่ามาตรฐาน

≯0.33[2]
(24 ชม.)

≯0.12[2]
(24 ชม.)

≯0.12[3]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

-

≯ 0.17[2]
(1 ชม.)

มาตรฐาน : [1]
[2]
[3]

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที 10 พ.ศ.2538
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 24 พ.ศ.2547
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 33 พ.ศ.2552

2) คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
จากการตรวจสอบข้ อมู ล คุ ณ ภาพอากาศ สํา นั ก จั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง ของ
กรมควบคุมมลพิษ ห่ างจากพืนทีโครงการประมาณ 2.9 กิโลเมตร พบว่า มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
การเคหะชุ มชนดิน แดง ถนนดินแดง ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่ า มีค่ าฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี ย 24
ชั วโมง มีปริ มาณเกินมาตรฐานทีกํา หนดไว้ อยู่ ในช่ วง 0.073-0.116 มก./ลบ.ม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) 1 ชม. 1 ชั วโมง 0.052-0.068 ppm และก๊า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั วโมง 1.243-1.484
มก./ลบ.ม.
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ช่วงก่อสร้าง
ช่ วงก่ อสร้ างโครงการ มีกิจกรรมต่ างๆทีก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง และมลพิ ษทางอากาศ ซึงหากไม่ มีก าร
จัดการ และการป้ องกันทีดี จะส่งผลกระทบต่อพืนทีโดยรอบโครงการได้ ดงั นี
กิจกรรม/แหล่งกําเนิดฝุ่ น
ละออง
1. การปรับเกลี ยพื นทีโครงการ
ด้ วยเครืองจักร
2. การขุด ทํา ฐานราก บ่ อ บํา บัด
นําเสีย บ่อหน่วงนํา ถังเก็บนํา
ใต้ ดิน และบ่อลิฟต์
3. การเท หล่ อ ขึ นโครงสร้ าง
อาคาร
4. การตั ด เจีย รกระเบื องปู พื น
ผนังอาคาร
5. การกวาดพื นจากชั นบนลงสู่
ชันล่าง โดยไม่ฉีดพรมนําลงสู่
ชันล่าง
6. การเทเศษวัสดุก่อสร้ างทีมีฝุ่น
ปะปน จากชันบนลงสู่ชันล่าง
7. การผสมปู น ซิ เ มนต์ เ พื อก่ อ
ผนั ง ฉาบ ปู ก ระเบื อง โดย
ขาดความระมัดระวัง
8. ก า ร ข น ถ่ า ย แ ล ะ เ ท วั ส ดุ
ก่อสร้ างจากรถบรรทุก
9. เขม่ าควันและกลินไอเสีย ของ
เครืองยนต์รถคนงานก่อสร้ าง
และรถบ รรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ
ก่อสร้ างได้ แก่ ก๊าซ CO, HC,
NOx , PM-10, TSP แ ล ะ
SO2 โด ยช่ วงเว ลา ที มี ก า ร
ขนส่ ง วั ส ดุ โ ดยเฉลี ยวั น ละ
ประมาณ 50 เทียว

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

แนวทาง และมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

1. อาคารทีได้รบั ผลกระทบด้านฝุ่ นละออง
- อาคารทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ าง
มาก เป็ นอาคารที อยู่ ท างทิศ เหนื อ ซึ งได้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากก ระแสลมหลั ก ในช่ ว งเ ดื อ น
กุ ม ภาพั น ธ์ -พฤษภาคม ได้ แ ก่ อาคารชุ ด พั ก
อา ศั ย VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั น กั บ 1 ชั นใต้ ดิ น
จํา นวน 1 อาคาร ถัด ไปเป็ นถนนซอยสุขุม วิท
31 และอาคารอยู่ อ าศั ย รวมให้ เช่ า RAYA
Sukhumvit สูง 8 ชั น จํา นวน 1 อาคาร (อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
- อาคารทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ าง
มาก เป็ นอาคารที อยู่ ท างทิศ ตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ ซึงได้ รั บ อิท ธิพ ลจากกระแสลมหลัก ใน
ช่ วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ได้ แก่ ถนนซอย
สุขุมวิท 31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1
ช่ องจราจร/ทิศทาง และลํา รางสาธารณะ กว้ าง
3.1-3.5 เมตร ถัด ไปเป็ นพื นทีว่ า งรอการใช้
ประโยชน์
- อาคารทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ าง
มาก เป็ นอาคารทีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึง
ได้ รับ อิท ธิพ ลจากกระแสลมหลัก ในช่ ว งเดือ น
ตุลาคม-มกราคม ได้ แก่ ทางเข้ า -ออกทีดินส่วน
บุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที 71/4 (สูง 2 ชัน จํา นวน 1 หลั ง ) และ
บ้ านเลขที 71/5 (สูง 2 ชัน จํานวน 2 หลัง)
2. ความเข้ม ข้น ฝุ่ นละอองจากการก่ อ สร้า ง
อาคาร
- คาดว่ า เกิด ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมือรวมกับ
ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศของโครงการใน
ปัจจุบัน (0.068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะ
เพิ มเป็ น 0.072-0.075 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์
เมตร (ค่ า ไม่ เ กิ น มาตรฐานความเข้ ม ข้ น ฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศ 0.33 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์
เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที 24 พ.ศ.2547)
- คาดว่าเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM-10) เมื อรวมกั บ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
อา ก า ศขอ ง โครงก า รใ น ปั จ จุ บั น (0.031

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. จัดให้ มกี ารวางแผน และกําหนดขันตอนการทํางานอย่างชัดเจน พร้ อม
ทังจัดให้ มีการประชาสัมพันธ์กบั พืนทีข้ างเคียงโครงการในขันตอนการ
ก่อสร้ างโครงการ
2. จัดให้ มกี ารประชุมระหว่างผู้ก่อสร้ างกับผู้ทอาจจะได้
ี
รับผลกระทบ เพือ
วางแนวทางการติดต่อสือสาร รวมทังกําหนดแผนงาน และถ่ายรูปพืนที
ติดโครงการ
3. ติด ตังป้ ายประชาสัมพั นธ์บ ริเ วณด้ า นหน้ า โครงการ เพือให้ ท ราบว่ า
เป็ นการก่ อ สร้ างโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 เป็ น
โครงการประเภทอาคารอยู่ อ าศัย รวม (อาคารชุ ด ) สูง 8 ชั น และ
ใต้ ดิน 2 ชัน จํานวน 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยรวม 63 ห้ อง โดยระบุชือ
เจ้ าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อ สร้ า ง หน่ ว ยงานผู้
อนุญาตก่อสร้ างโครงการ ระยะเวลาก่อสร้ างเลขทีใบอนุญาตก่อสร้ า ง
และเบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที สามารถติ ด ต่ อ ได้ 24 ชั วโมง
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อ ม ตลอดจนจั ด เตรี ย มรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม และมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระ
ทบ สิงแวดล้ อม ฉบับทีได้ รับแจ้ งความเห็นชอบจาก สผ. ประจําไว้
ยั ง สถานทีก่ อ สร้ า ง เพื อประชาสัม พั น ธ์ ต่ อ ชุ ม ชนข้ า งเคี ย งหรื อ ผู้ ที
ต้ องการทราบรายละเอียดโครงการ
4. ผู้รบั เหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ าน
เรือนใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของบ้ านร่วมในการสํา รวจถ่ ายภาพประกอบ
และทําบันทึกร่วมกัน เพือเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ งกรณี อาคาร
บ้ านเรือนเกิดความเสียหายและเมือพบว่าการก่อสร้ างโครงการ สร้ าง
ความเสียหายให้ กบั อาคารข้ างเคียงต้ องซ่อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้อง
รอประกันภัย ซึงสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการทีพืนทีก่อสร้ างได้
ทุกวัน
มาตรการด้านการจัดการพื4 นทีก่อสร้าง
5. จัดให้ มีระบบบันทึกข้ อร้ องเรียนเกียวกับปัญหาฝุ่ นละออง เสียง แรงสัน
สะเทือ น และปั ญ หาอืนๆ จากการก่อ สร้ า ง และระบุ ผ ลการแก้ ไ ขที
สามารถตรวจสอบระบบบันทึก ข้ อร้ องเรียนดังกล่ าว ทังนีให้ ระบุชือผู้
ร้ องเรียน วัน และเวลาทีร้ องเรียน รวมทังกิจกรรมทีได้ ดาํ เนินการตาม
ข้ อ ร้ อ งเรีย นดังกล่ า ว เพือค้ นหาข้ อ เท็จ จริ งและสาเหตุ และกํา หนด
แนวทางการแก้ ไขปัญหา
6. จัดทํา ระบบบันทึกเมือมีเ หตุการณ์ผิดปกติทีทํา ให้ เ กิดฝุ่ นละอองโดย
ระบุสาเหตุ และเวลา
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
7. จัดให้ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพืนทีโครงการ หากผลการ
ตรวจวัด มีค่ า เกินมาตรฐาน โครงการต้ อ งรี บ ดํา เนิ นการแก้ ไ ข และ
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิดฝุ่ น
ละออง

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

แนวทาง และมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

มิลลิก รัม /ลูกบาศก์เ มตร) จะเพิมเป็ น 0.031
มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่ เกินมาตรฐาน
ความเข้ ม ข้ น ฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 0.12
มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์เ มตร ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ งแวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที 24
พ.ศ.2547)
3. ประเมินระดับความเสียงของผลกระทบ
- งานปรับเตรียมพืนที ระดับน้ อย
- งานก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
- งานขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
4. ความเข้มข้น สารมลพิษจากรถยนต์ที ใช้ใ น
การก่อสร้าง จํ านวน 50 คัน
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ าจะเกิ ด ขึ น
0.0193 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 1 รวมกับคุณ ภาพอากาศบริเ วณพืนที
โครงการในปั จจุ บัน (0.068 มก./ลบ.ม.) จะ
เพิมเป็ น 0.0873 มก./ลบ.ม. (ค่ ามาตรฐาน
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ (0.35 มก./ลบ.ม.) จะเพิ ม
เ ป็ น 0.369 ม ก ./ล บ .ม . (ค่ า ม า ต ร ฐ า น
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
คาดว่าจะเกิดขึน 0.003 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 1 รวมกับคุณ ภาพอากาศบริเ วณพืนที
โครงการในปั จจุ บัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะ
เพิมเป็ น 0.034 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24
ชม.ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรม
ควบคุม มลพิ ษ (0.148 มก./ลบ.ม.) จะเพิ ม
เ ป็ น 0.151 ม ก ./ล บ .ม . (ค่ า ม า ต ร ฐ า น
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะเกิด
ขึน 0.0027 ppm รวมกับคุณ ภาพอากาศของ
โครงการในปัจจุบัน (0.001 ppm) จะเพิมเป็ น
0.0037 ppm (ค่ า ม า ต ร ฐ า น 24 ช ม .ไ ม่
เกิน 0.12 ppm)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะเกิด
ขึน 0.106 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศ
บริเวณพืนทีโครงการในปั จ จุบัน (0.83 มก./
ลบ.ม.) จะเพิมเป็ น 0.936 มก./ลบ.ม.
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่ าจะ
เกิด ขึน 0.0892 ppm รวมกับ คุณภาพอากาศ
ของโครงการในปั จจุ บัน (3.11 ppm) จะเพิม

ปรับปรุงให้ ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที
8. กรณีมมี าตรการลดผลกระทบไม่คลอบคลุมเพียงพอ จนทําให้ ฝนุ่ ละออง
ปลิว ลงสระว่ า ยนําของอาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 โครงการต้ องประสานกับนิติบุคคลอาคารชุด VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31 เพื อร่ ว มกัน แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง
กล่าว เช่ น มีผ้าใบปิ ดคลุมหรือขอให้ มีการจัดเจ้ าหน้ าทีทําความสะอาด
สระว่ายนํา เป็ นต้ น
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื4 นทีก่อสร้าง
9. ตรวจสอบเครืองจักรกลทีใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ ในสภาพดีอยู่เ สมอ
เพือลดการเกิด เขม่ า และควัน และจัดวางตํา แหน่ งเครืองจั ก ร และ
กิจกรรมทีทําให้ เกิดฝุ่ นให้ อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่ นมากทีสุด
10. เจ้ าของโครงการแต่งตังให้ มีเจ้ าหน้ าทีทีมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
สุขภาพชุมชน ให้ มีหน้ าทีรับผิดชอบด้ านปัญหาสุขภาพทีเกิดขึนจากการ
ก่อสร้ างโครงการโดยตรง ตังอยู่ภายในพืนทีโครงการ เพือง่ายต่อการ
ร้ องเรียน และการทําเรืองชดเชยค่าใช้ จ่ายต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน
11. จัดให้ มีผ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร
ณ ขณะก่อสร้ าง และต้ องตรวจสอบความมันคงแข็งแรง การฉีกขาดของ
ผ้ าใบสมําเสมอ เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
12. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบืองปูพื น และวัสดุ
ต่างๆ พร้ อมทังจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
13. ฉีดพรมนําบริเวณพืนทีก่อสร้ าง และบริเวณทีก่อให้ เกิดฝุ่ นละอองวันละ
2 ครัง ช่ วงเวลาประมาณ 8.00 และ 12.00 น.ทุกวัน และเพิมความถี
ในการฉีดพรมนําทุก 2 ชัวโมง สํา หรับช่ วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพือ
ลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
14. การกองวัสดุทมีี ฝนุ่ ต้องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในทีปิ ดล้อมทังด้านบนและ
ด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยนําเพือทีให้ผวิ เปี ยกอยูเ่ สมอหรือวิธกี าร
อืนทีเหมาะสม
มาตรการด้านการเดินและใช้เครืองจักร
15. การตัดกระเบืองปูพืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาหล่
ํ อระหว่ าง
ใบพัดและกระเบือง เพือป้ องกันฝุ่ นละออง
16. ฉีดพรมนํา ทุกครังก่อนกวาดพืน และทํา ความสะอาดพืนผิว เพือลด
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
17. จัดปล่ องยางทิงเศษวัสดุก่อสร้ าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากับความสูงของ
อาคาร
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
18. ห้ ามคนงานก่อสร้ างจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้ างภายในพืนทีก่อสร้ าง
19. จัดให้ มีหัว หน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความ
สะอาดของห้ องนําอย่างสมําเสมอ เพือป้ องกันกลินเหม็น และแหล่ ง
เพาะพันธุเ์ ชือโรค
มาตรการด้านการเตรียมพื4 นทีโดยการเปิ ดหน้าดิน
20. จัดให้ มีวัสดุคลุมดิน บริเวณทีมีการขุดปรับระดับดินทีมีความเสียงสูง
ต่อการชะล้ างตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ ตาข่ายพรางแสงหรือ
ผ้ าใบคลุมดินในส่วนทีขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิดฝุ่ น
ละออง

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

แนวทาง และมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

เป็ น 3.20 ppm (ปั จ จุ บั น ไม่ มี ค่ า มาตรฐาน
กําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึน
0.105 ppm ร ว ม กั บ คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ข อ ง
โครงการในปั จ จุ บัน (0.0246 ppm) จะเพิ ม
เป็ น 0.1296 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่
เกิน 0.17 ppm)

มาตรการด้านการก่อสร้าง
21. เลือกใช้ วัสดุประกอบสํา เร็จรูป หรือกึงสําเร็จรูป ทีมีการหล่อคอนกรีต
ในพืนทีโครงการน้ อยทีสุด
22. ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ทใช้
ี ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะทีปิ ด
มิดชิด และจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พือป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
23. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระทําใดๆ ทีก่อให้ เกิดมลพิษ
ต้ องทําในพืนทีทีคลุมด้ วยผ้ าคลุม หรือในห้ องทีมีหลังคา และผนังปิ ด
ด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือวิธกี ารอืนทีเหมาะสม
มาตรการด้านการขนดินและวัสดุก่อสร้าง
24. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ มีความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม.เมือผ่านพืนทีชุมชน
25. จัดคนงานทําความสะอาดล้ อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้ างภายในพืนที
โครงการ โดยใช้ สายฉีดนําแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออก
จากล้ อรถบรรทุกให้ สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทําความสะอาด
เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้ างทีตกหล่นบริเวณถนน และท่อระบายนํา
26. ขนย้ ายเศษวัสดุทไม่
ี ใช้ แล้ วออกจากสถานทีก่อสร้ างอยู่สมําเสมอ เพือ
ป้ องกันการสะสมของฝุ่ นละออง
- ฝุ่ นและเศษดิ น ตกหล่ น บน - ผลกระทบจากฝุ่ นละอองระหว่ างการขนส่งดิน 1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ มีความเร็วไม่เกิน
ถนนภายในโครงการ ซอย
และวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้ าง ส่วนใหญ่เกิดจาก
30 กม./ชม.เมือผ่านพืนทีชุมชน
สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท และ
ฝุ่ นละอองทีตกลงบนถนน หรือเส้ นทางทีใช้ ใน 2. จัดเตรียมพืนทีสําหรับล้ างล้ อรถบรรทุกภายในพืนทีก่อสร้ าง โดยใช้ สาย
เส้นทางทีรถบรรทุกวิงผ่าน
การขนส่ง
ฉีดนําแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุกให้
สะอาดก่อนวิงออกภายนอกโครงการ
3. ขนย้ ายเศษวัสดุทไม่
ี ใช้ แล้ วออกจากสถานทีก่อสร้ างอยู่สมําเสมอ เพือ
ป้ องกันการสะสมของฝุ่ นละออง
4. รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ างต้ องปิ ดคลุมด้ วยผ้ าใบทึบทีมีสภาพสมบูรณ์
ให้ มิ ดชิ ด และผูก ยึ ด ติด แน่ นกับ ตัว รถบรรทุ ก เพื อป้ องกัน เศษวั สดุ
ตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิง

1) การประเมินผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
การประเมินผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ างโครงการ อ้ างอิงตามแนวทางการ
ประเมินความเสียงและกําหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่ นละอองทีเกิดจากการก่อสร้ างอาคาร (ฉบับปรับปรุง
ครังที 1 เดือนมิถุนายน 2559) โดยคณะกรรมการผู้ชาํ นาญการพิจารณาผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านอาคาร การ
จัดสรรทีดิน และบริการชุมชน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม สรุปดังนี

จํ าแนกประเภทของกิจกรรมทีเกิดขึ4 นในพื4 นทีก่อสร้าง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การรือถอนสิงปลูกสร้ าง (Demolition)
2. การปรับเตรียมพืนที (Earthworks)
3. การก่อสร้ าง (Construction)
4. การขนส่งวัสดุก่อสร้ าง (Trackout)
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บทที 4
ตารางที 4.1-1 ขนาดการแพร่กระจายของฝุ่ นทีเกิดขึนตามลักษณะกิจกรรมงานในแต่ละประเภท
ขนาดการแพร่กระจายของฝุ่ นทีเกิดขึ4 น ตามลักษณะกิจกรรมแต่ละประเภท

ประเภทของกิจกรรม

มาก

ปานกลาง

น้อย (ตํา)

1. การรื4 อถอนสิงปลูกสร้าง - ปริม าตรของสิงก่ อ สร้ า งรวม >50,000 - ปริมาตรของสิงก่อสร้ างรวม 20,000- - ปริม าตรของสิงก่ อ สร้ า งรวม <20,000
ลบ.ม. หรือ
50,000 ลบ.ม. หรือ
ลบ.ม. หรือ
(Demolition)
- กิจกรรมการรือถอนทีมีความสูง >20 ม. - กิจกรรมการรือถอนทีมีค วามสูง 10- - กิจกรรมการรือถอนทีมีความสูง <10 ม.
จากพืนดิน
20 ม. จากพืนดิน
จากพืนดิน
2. การปรับเตรียมพื4 นที
(Earthworks)

- ขนาดพื นที ก่ อ สร้ าง >10,000 ตร.ม. - ขนาดพื นที ก่ อ สร้ า ง 2,500-10,000 - ขนาดพืนทีก่อสร้ าง <2,500 ตร.ม. หรือ
หรือ
ตร.ม. หรือ
- มีรถบรรทุกขนวัสดุ <5 คันในแต่ ละครัง
- มีร ถบรรทุก ขนวั ส ดุ >10 คัน ในแต่ ล ะ - มี ร ถบรรทุ ก ขนวั ส ดุ >5-10 คั น ใน หรือ
ครัง หรือ
แต่ละครัง หรือ
- ปริมาณวัสดุทขนย้
ี าย <20,000 ตัน/วัน
- ปริม าณวัสดุทีขนย้ า ย >100,000 ตัน/ - ป ริ ม า ณ วั ส ดุ ที ข น ย้ า ย 20,000วัน
100,000 ตัน/วัน

3. การก่อสร้าง
(Construction)

- ป ริ ม า ต ร อ า ค า ร ค อ น ก รี ต ร ว ม - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม 25,000- - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม <250,000
>100,000 ลบ.ม. หรือ
100,000 ลบ.ม. หรือ
ลบ.ม. หรือ
- มี เ ครื องผสมปู น ในพื นที และมี ร ะบบ - มีเครืองผสมปูนในพืนทีและไม่ มีระบบ - เป็ นการก่อสร้ างทีใช้ โลหะหรือไม้ เป็ นวัสดุ
หลัก
อัดฉีดทราย
อัดฉีดทราย

4. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง - มี ก ารขนวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง >50 เทียว/วั น - มีการขนวัส ดุก่ อ สร้ า ง 10-50 เทียว/ - มี ก ารขนวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง <10 เทียว/วั น
หรือ
วัน หรือ
หรือ
(Trackout)
- ข น ส่ ง ผ่ า นถ นน ที ไ ม่ ไ ด้ ล า ด ย า ง / - ขนส่ ง ผ่ านถ นนที ไ ม่ ไ ด้ ลา ดย าง/ - ขนส่งผ่านถนนทีไม่ได้ ลาดยาง/คอนกรีต
คอนกรีต เป็ นระยะ >100 เมตร
คอนกรีต เป็ นระยะ 50-100 เมตร
เป็ นระยะ <50 เมตร

จํ าแนกผลกระทบทีอาจเกิดปั ญหาจากฝุ่ นละออง
1. ความอ่อนไหวของผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น
ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกําเนิดฝุ่ น (เมตร)
ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ฝุ่ น
สูง

< 20

จํ านวนผูร้ บั ฝุ่ น
ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

< 100

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

< 350

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

> 100

สูง

ปานกลาง

ตํา

10-100

สูง

ตํา

ตํา

1-10

ปานกลาง

ตํา

ตํา

ปลานกลาง

>1

ปานกลาง

ตํา

ตํา

ตํา

>1

ตํา

ตํา

ตํา
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2. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจของประชาชนต่อการรับฝุ่ น (PM-10)
ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกําเนิดฝุ่ น (เมตร)
ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ฝุ่ น

ความเข้มข้นของ
จํ านวนผูร้ บั
PM-10 ใน
ผลกระทบ
บรรยากาศ
> 100

สูง

สูง

ตํา

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

< 100

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

< 350

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

สูง

สูง

ตํา

สูง

ปานกลาง

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

> 100
67-75
10-100
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10

สูง

ปานกลาง

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

> 100
57-67
10-100
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10

สูง

ตํา

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

ปานกลาง

ตํา

ตํา

> 100

ปานกลาง

ตํา

ตํา

10-100

ตํา

ตํา

ตํา

1-10

ตํา

ตํา

ตํา

-

> 10

สูง

ตํา

ตํา

-

1-10

ปานกลาง

ตํา

ตํา

-

>1

ตํา

ตํา

ตํา

> 75
10-100
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10

< 57
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
ปานกลาง

< 20

3. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ
(Receptor Sensitivity)

ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกําเนิดฝุ่ น (เมตร)
<50

<350

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ตํา

ตํา

ตํา

ตํา

4-16

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
2) การประเมินความเสียงจากผลกระทบของฝุ่ นละออง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตังอยู่ทีซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
ขั4นตอนที 1
- Human Receptor
- Ecological Receptor

มีผ้ ูได้ รับผลกระทบภายในระยะ 350 เมตร จากพืนทีก่อสร้ าง
มีระบบนิเวศทีอาจได้ รับผลกระทบภายในระยะ 350 เมตร จากพืนที
ก่อสร้ าง เนืองจากโครงการตังอยู่ใกล้ ลาํ รางสาธารณะ ซอยสวัสดี

ขั4นตอนที 2
2.1 การจํ าแนกประเภทของกิจกรรมทีเกิดขึ4 นในพื4 นทีก่อสร้างทีอาจก่อให้เกิดฝุ่ นละออง
การพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ปั จจุ บันเป็ นพืนทีราบ ระดับพืนโครงการ
เท่ากับถนนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ ปั จจุ บันได้ ทาํ การรือถอนอาคารภายในพืนทีโครงการแล้ วเสร็จ มี
กิจกรรมการปรับเตรียมพืนทีเพือทีจะก่อสร้ างโครงการ การก่อสร้ างโครงการ และการขนส่งวัสดุกอ่ สร้ าง โดยได้ แบ่ง
ประเภทของกิจกรรมทีเกิดขึนในพืนทีก่อสร้ างทีอาจก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
ตารางที 4.1-2 แสดงการคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่ นละอองจากพืนทีก่อสร้ าง
กิจกรรม
1. การรื4 อถอนสิงปลูกสร้างเดิม
(Demolition)

การพัฒนาโครงการ

ระดับความรุนแรงของการเกิด
ฝุ่ นละออง ณ แหล่งกําเนิด

-

-

2. การปรับเตรียมพื4 นที (Earthworks)
- มี ก ารใช้ เครื องจั ก รกลขนาดใหญ่ ใ น - ขนาดพืนทีก่อสร้ าง ประมาณ 1,284.0 ตารางเมตร
พืนทีโครงการ

น้ อย

3. การก่อสร้าง (Construction)
- อาคาร คสล. สูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน จํานวน 1
จํานวน 1 อาคาร
อาคาร มีขนาดพืนทีใช้ สอยอาคารรวม 8,242.82 ตารางเมตร
หรือปริมาตรอาคารรวม 24,728.46 ลูกบาศก์เมตร

ปานกลาง

4. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout) รถขนส่งคนงาน และวัสดุก่อสร้ างรวมทังสิน 50 เทียว/วัน แบ่งเป็ น
- ขนส่ ง ผ่ า นถนนสุ ขุ มวิ ท 31 และถนน - รถขนส่งคนงานก่อสร้ าง ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า และเย็น
สุขุมวิท
- รถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน

ปานกลาง
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2.2 การประเมินความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
จากรายงานการศึกษาของ US.EPA.(1977) พบว่าการก่อสร้ างโครงการ จะทําให้ เกิดฝุ่ นละออง
รวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ดังนี
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลียขณะก่อสร้ างจะเกิดขึน 1.2 ตัน/เอเคอร์/เดือน หรือ 10.42
กรัม/ตารางเมตร/วัน (1 เอเคอร์ เท่ากับ 3,840 ตารางเมตร)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) ขณะก่ อ สร้ า งจะเกิ ด ขึ น 0.11 ตั น /
เอเคอร์/เดือน หรือ 0.91 กรัม/ตารางเมตร/วัน
การคํา นวณค่ าความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ นละออง ซึงเป็ นการฟุ้ งกระจายโดยการพัด พาของลมทีไม่ มี
ความเร็วก๊าซเป็ นปัจจัยผันแปร สามารถพิจารณาระดับความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองได้ โดยใช้ สมการ Box Model ดังนี
C = Q/dWM
เมือ C
= ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
Q
= ปริมาณฝุ่ นละออง ณ จุดกําเนิด (มิลลิกรัม/วินาที)
D
= ความกว้ างของพืนทีในระยะตังฉากกับทิศทางลม (เมตร) ประมาณ
25 เมตร
W = ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ใช้ สถิตภิ มู อิ ากาศสถานีกรุงเทพมหานคร
ในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2529-2558 = 1.6-3.5 Knots
M = Mixing Height ของสถานี ก รุ งเทพฯ รวมทังปี พ.ศ. 2545-2549
เท่ากับ 972 เมตร
การคํา นวณความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ นละออง คิดจากขนาดพื นทีแหล่ ง กํา เนิ ด ฝุ่ นละออง ของพื นที
โครงการ 1,284.0 ตารางเมตร คิดเป็ นปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเกิดขึนประมาณ 154.85 มิลลิกรั ม/
วินาที และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) เกิดขึนประมาณ 13.52 มิลลิกรัม /วินาที
ปริมาณฝุ่ นละอองทีอาจฟุ้ งกระจายจากการก่อสร้ างโครงการเมือพิจารณาตามทิศทางลม และความเร็วลมของ
สถานีตรวจวัดอากาศสถานีกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2529-2558 รายละเอียดดังนี
ฤดูกาล

ทิศทางลม

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง

1.ช่ วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม (ระยะเวลา 4 เดือน) ลมส่วนใหญ่ พัดมา C (TSP)

ฤดูรอ้ น

= Q/dWM
จากด้ า นทิศใต้ ของโครงการ ความเร็วลมเฉลี ย 3.10 นอต หรือ 1.59 เมตร/
= 154.85/(25 x 972 x 1.59)
วินาที
รวมกับ TSP = 0.004
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เกิดขึนในพืนทีก่อสร้ างประมาณ 0.072 ในบรรยากาศ = (0.004+0.068)
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.072
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) เกิ ด ขึ นประมาณ 0.031
C (PM-10) Q/dWM
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 13.52/(25 x 972 x 1.59)
- ส่ งผลกระทบต่ อ พื นทีด้ า นทิศ ตะวันตกเฉีย งเหนือ ได้ แก่ อาคารชุ ด พั ก อาศัย
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั น กั บ 1 ชั น
= 3.49x10-4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ใต้ ดินจํานวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอยสุขุมวิท 31 และอาคารอยู่อาศัยรวม รวมกับ PM10 = (3.49x10-4+0.031)
ให้เช่า RAYA Sukhumvit สูง 8 ชัน จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง) ในบรรยากาศ = 0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4-18

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
ฤดูกาล

ทิศทางลม

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง

2.ช่ วงเดือนมิถุนายน-กันยายน (ระยะเวลา 4 เดือน) ลมส่วนใหญ่ พัดมาจาก C (TSP)

ฤดูฝน

= Q/dWM
ด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ ความเร็วลมเฉลีย 2.55 นอต หรือ 1.31
= 154.85/(25 x 972 x 1.31)
เมตร/วินาที
รวมกับ TSP = 0.005
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เกิดขึนในพืนทีก่อสร้ างประมาณ 0.073 ในบรรยากาศ = (0.005+0.068)
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.073
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) เกิ ด ขึ นประมาณ 0.031
C (PM-10) = Q/dWM
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 13.52/(25 x 972 x 1.31)
- ส่งผลกระทบต่อพืนทีด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ ถนนซอยสุขุมวิท 31
กว้ า ง 8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ อ งจราจร/ทิศทาง และลํา รางสาธารณะ
= 4.24x10-4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพืนทีว่างรอการใช้ ประโยชน์
รวมกับ PM10 = (4.24x10-4 +0.031)
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ในบรรยากาศ = 0.031

3.ช่ วงเดือนตุลาคม -มกราคม (ระยะเวลา 4 เดือน) ลมส่วนใหญ่ พัดมาจาก C (TSP)

= Q/dWM
ด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ความเร็วลมเฉลีย 1.85 นอต หรือ
= 154.85/(25 x 972 x 0.95)
0.95 เมตร/วินาที
รวมกับ TSP = 0.007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เกิดขึนในพืนทีก่อสร้ างประมาณ 0.075 ในบรรยากาศ = (0.007+0.068)
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ฤดูหนาว - ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) เกิ ด ขึ นประมาณ 0.051
C (PM-10) = Q/dWM
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 13.52/(25 x 972 x 0.95)
- ส่งผลกระทบต่อพืนทีด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้ แก่ อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา
เฉลิ ม พระเกีย รติ ศ รี น คริ น ทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั น ของโรงเรี ย นสาธิต
= 5.86 x10-4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
รวมกับ PM10 = (5.86 x10-4 +0.031)
ในบรรยากาศ = 0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคํา นวณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองทีฟุ้ งกระจายในช่ วงก่ อสร้ างอาคาร กรณีทีไม่ มีการ
ควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และกําหนดให้ มีค่า mixing height บริเวณพืนทีก่อสร้ างตามค่ าของสถานี
กทม. รวมทังปี ของ พ.ศ. 2545-2549 เท่ากับ 972.0 เมตร เมือพิจารณาตามความเร็ว และทิศทางลมในรอบปี
จะพบว่ามีความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ดังนี
- ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมือรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ
ในปั จ จุ บั น (0.068 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร) จะเพิ มเป็ น 0.072-0.075 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 0.33 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร)
- ความเข้ มข้ นของฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เมือรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของโครงการในปั จ จุ บั น (0.031 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์เ มตร) จะเพิ มเป็ น 0.031
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่ เกินมาตรฐานความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
จะเห็นได้ ว่าพืนทีโดยรอบโครงการทีได้ รับผลกระทบเรื องฝุ่ นละออง ส่วนใหญ่ จะเป็ นบ้ านพั ก
อาศัย แต่ อย่ างไรก็ต ามหากปล่ อยให้ ฝุ่นละอองฟุ้ งกระจายโดยขาดการควบคุ มทีดีแล้ ว อาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ปริมาณฝุ่ นละอองในภาพรวมของพืนทีก่อสร้ าง โดยเฉพาะปริมาณฝุ่ นละอองทีเข้ าไปสะสมตัวอยู่ในอาคารข้ าง
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เคียงในลัก ษณะคราบฝุ่ นละอองทีสามารถมองเห็นได้ ซึงส่งผลกระทบต่ อผู้พักอาศัยข้ างเคียง และก่อให้ เกิด
ทัศนคติทไม่
ี ดีต่อโครงการ
ฝุ่ นละอองทีเกิดขึนจากการก่อสร้ างโครงการโดยมากจะเป็ นฝุ่ นละอองทีมีข นาดใหญ่ (TSP)
(วงศ์พันธ์ และคณะ, 2536) จึงตกลงสู่พืนดินได้ อย่ างรวดเร็ว ซึงกิจกรรมการก่อสร้ างโครงการทีทําให้ เกิดฝุ่ น
ละออง ได้ แก่ การปรับถมพืนทีโครงการและการขนส่งดิน เป็ นต้ น ซึงปริมาณฝุ่ นละอองทีเกิดขึนจะมีปริมาณมาก
หรือน้ อยขึนอยู่กับปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ ความชืนของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาในการก่อสร้ าง เป็ นต้ น โดย
โครงการจะต้ องมีการติดตังผ้ าใบทึบป้ องกันฝุ่ นละอองตลอดความสูงของอาคารทุกด้ าน และจัดทํารัวชัวคราวสูง
6.0 เมตร ตลอดแนวเขตพืนทีก่อสร้ างโครงการ ตลอดจนกําหนดให้ มีการฉีดพรมนําก่อนกวาดฝุ่ นละอองจากพืน
งานก่อสร้ างเป็ นประจํา
2.3 ประเมินความอ่อนไหวจากการตกสะสมฝุ่ นละออง
การประเมินความอ่อนไหวจากการตกสะสมฝุ่ นละออง แยกตามระยะห่ างระหว่างผู้รับฝุ่ นละออง
จากแหล่งกําเนิดฝุ่ น ดังนี
ประเภทผลกระทบ

โครงการ

ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ผลกระทบ

การตกสะสมฝุ่ น

1. พืนทีติดโครงการ (ระยะน้ อยกว่า 20 เมตร) จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่ พืนทีบ้ านพักอาศัย
เลขที 71/4 บ้ านเลขที 71/5 อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 สูง 8 ชัน กับ 1 ชันใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร มีห้อ งชุ ดทังหมด 74
ห้ อง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
รวมจํา นวนผู้ ได้ รับผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง มากกว่า 500 คน
2. ระยะ 100 เมตร มีจาํ นวนครัวเรือนทังสินประมาณ 33 แห่ง ประกอบด้ วย
- อาคารชุ ด พั ก อาศั ย จํา นวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ อาคารชุ ด Royce private Residence
จํา นวน 161 ห้ อ ง อพาร์ท เม้ นต์ Empire Sawatdi จํา นวน 43 ห้ อ ง อพาร์ท เม้ น ต์
Sawasdi Mansion และอาคารอยู่อ าศั ย รวมให้ เ ช่ า RAYA Sukhumvit สู ง 8 ชั น
จํานวน 1 อาคาร คาดว่าจะมีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง (คิดที 3 คน/ห้ อง)
- สถานประกอบการ จํานวน 5 แห่ ง คาดว่าจะมีผ้ ูได้ รับผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง 25
คน (คิดที 5 คน/ครัวเรือน)
- บ้ านพักอาศัย จํานวน 24 ครัวเรือน คาดว่าจะมีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง 120
คน (คิดที 5 คน/ครัวเรือน)
รวมผู้ทได้
ี รับฝุ่ นละอองประมาณ มากกว่า 1,000 คน
3. ระยะ 350 เมตร คาดว่าจะมีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบด้ านฝุ่ นละอองมากกว่า 1,000 คน

สูง

- ผลการประเมินปริมาณ PM-10 = 0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

สูง

- พบแหล่งนําผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลํารางสาธารณะซอยสวัสดี กว้ างประมาณ 3.13.5 เมตร อยู่ห่างจากพืนทีโครงการ ประมาณ 8.98-9.30 เมตร

สูง

ต่อสุขภาพ
ต่อระบบนิเวศ
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ตารางที 4.1-3 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึงทําให้ เกิดความเดือดร้ อน
รําคาญ
ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกําเนิดฝุ่ น (เมตร)
ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ฝุ่ น

< 20

จํ านวนผูร้ บั ฝุ่ น
ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

สูง

> 100

< 100

เกณฑ์วินิจฉัย
สูง

มากกว่า
500 คน

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

< 350

เกณฑ์วินิจฉัย

มากกว่า
1,000 คน

ปานกลาง

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

มากกว่า
1,000 คน

ตํา

10-100

สูง

ตํา

ตํา

1-10

ปานกลาง

ตํา

ตํา

ปลานกลาง

>1

ปานกลาง

ตํา

ตํา

ตํา

>1

ตํา

ตํา

ตํา

2.4 ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจของประชาชนต่อการรับฝุ่ น (PM-10)
ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกําเนิดฝุ่ น (เมตร)
ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ฝุ่ น

ความเข้มข้นของ
จํ านวนผูร้ บั
PM-10 ใน
ผลกระทบ
บรรยากาศ

< 20
ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

> 100

สูง

> 75
10-100
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10
> 100
67-75
10-100
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10
> 100
57-67
10-100
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10

สูง

> 100
< 57
ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ปานกลาง
ตํา

มากกว่า
500 คน

< 100

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

< 350

เกณฑ์วินิจฉัย

ค่าสํารวจ
(จํ านวน)

เกณฑ์วินิจฉัย

สูง

สูง

ตํา

สูง

ปานกลาง

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

สูง

ปานกลาง

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

สูง

ตํา

ตํา

ปานกลาง

ตํา

ตํา

ปานกลาง

มากกว่า
1,000 คน

ตํา

มากกว่า
1,000 คน

ตํา

10-100

ตํา

ตํา

ตํา

1-10

ตํา

ตํา

ตํา

-

> 10

สูง

ตํา

ตํา

-

1-10

ปานกลาง

ตํา

ตํา

-

>1

ตํา

ตํา

ตํา
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2.5 การประเมินความอ่อนไหวรวมของพื4 นที
ผลการประเมินความอ่อนไหวรวมของพืนทีโดยรอบ สรุปได้ ดังนี
ความอ่อนไหวของพื4 นทีโดยรอบ
ผลกระทบ

งานรื4 อถอน
สิงปลูกสร้าง

การปรับเตรียมพื4 นที

การก่อสร้าง

การขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง

การตกสะสมของฝุ่ น

ไม่มี

ตํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่อสุขภาพ

ไม่มี

ตํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่อระบบนิเวศ

ไม่มี

ตํา

ปานกลาง

ปานกลาง

2.6) การประเมินระดับความเสียงของผลกระทบ
(1) ระดับความเสียงของผลกระทบ จากการรือถอนสิงปลูกสร้ าง
ความอ่อนไหวของพื4 นที

ขนาดของแหล่งกําเนิดฝุ่ น
มาก

ปานกลาง

น้อย

สูง
ปานกลาง
ไม่มี

ตํา

(2) ระดับความเสียงของผลกระทบจากการเตรียมพืนที
ความอ่อนไหวของพื4 นที

มาก

ขนาดของแหล่งกําเนิดฝุ่ น
ปานกลาง

น้อย
ตํา

สูง
ปานกลาง
ตํา

มาตรการด้ านการประชาสัมพันธ์
1. จัด ให้ มีก ารวางแผน และกํา หนดขั นตอนการทํา งานอย่ างชั ดเจน พร้ อมทังจั ดให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์กบั พืนทีข้ างเคียงโครงการในขันตอนการก่อสร้ างโครงการ
2. จัดให้ มีการประชุ มระหว่ างผู้ก่อสร้ างกับผู้ทีอาจจะได้ รับผลกระทบ เพื อวางแนวทางการ
ติดต่อสือสาร รวมทังกําหนดแผนงาน และถ่ายรูปพืนทีติดโครงการ
3. ติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพือให้ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการ
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 เป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
สูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร โดยระบุชือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร
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ควบคุมการก่อสร้ าง ระยะเวลาก่อสร้ าง เลขทีใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับ
ผิดชอบทีสามารถติดต่อได้ 24 ชัวโมง มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อม ตลอดจนจัดเตรี ยมรายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิงแวดล้ อม และมาตรการป้ องกันและแก้ ไ ขผลกระทบสิงแวดล้ อม
ฉบับทีได้ รับแจ้ งความเห็นชอบจาก สผ. ประจําไว้ ยังสถานทีก่อสร้ าง เพือประชาสัมพันธ์ต่อ
ชุมชนข้ างเคียงหรือผู้ทต้ี องการทราบรายละเอียดโครงการ
4. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้ เคียง โดย
ให้ เจ้ าของบ้ านร่ วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทําบันทึกร่ วมกัน เพือเป็ นหลักฐาน
ป้ องกันการขัด แย้ ง กรณี อาคารบ้ านเรื อ นเกิดความเสียหายและเมือพบว่ าการก่ อ สร้ าง
โครงการ สร้ างความเสียหายให้ กับอาคารข้ างเคียงต้ องซ่ อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้องรอ
ประกันภัย ซึงสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการทีพืนทีก่อสร้ างได้ ทุกวัน
มาตรการด้านการจัดการพื4 นทีก่อสร้าง
5. จัดให้ มีระบบบันทึกข้ อร้ องเรียนเกียวกับปั ญหาฝุ่ นละออง เสียง และแรงสันสะเทือนจาก
การก่อสร้ าง และระบุ ผลการแก้ ไขทีสามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ าว
ทังนีให้ ระบุชือผู้ร้องเรียน วัน และเวลาทีร้ องเรียน รวมทังกิจกรรมทีได้ ดาํ เนินการตามข้ อ
ร้ องเรียนดังกล่าว เพือค้ นหาข้ อเท็จจริงและสาเหตุ และกําหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหา
6. จัดทําระบบบันทึกเมือมีเหตุการณ์ผิดปกติททํี าให้ เกิดฝุ่ นละอองโดยระบุสาเหตุ และเวลา
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
7. จัดให้ มีก ารตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศภายในพื นทีโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกิน
มาตรฐาน โครงการต้ องรีบดําเนินการแก้ ไข และปรั บปรุงให้ ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับ
มาตรฐานทันที
8. กรณีมีมาตรการลดผลกระทบไม่คลอบคลุมเพียงพอ จนทําให้ ฝุ่นละอองปลิวลงสระว่ายนํา
ของอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 โครงการต้ องประสาน
กับ นิ ติบุ คคลอาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 เพื อร่ วมกัน
แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เช่ น มีผ้าใบปิ ดคลุมหรือขอให้ มีการจัดเจ้ าหน้ าทีทําความสะอาดสระ
ว่ายนํา เป็ นต้ น
มาตรการด้านการเตรียมและดู แลพื4 นทีก่อสร้าง
9. ตรวจสอบเครืองจักรกลทีใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพือลดการเกิดเขม่ า
และควัน และจัดวางตําแหน่งเครืองจักร และกิจกรรมทีจะให้ เกิดฝุ่ นให้ อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่ น
มากทีสุด
10. เจ้ าของโครงการแต่งตังให้ มีเจ้ าหน้ าทีทีมีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพชุ มชน ให้
มีหน้ าทีรั บผิดชอบด้ านปั ญหาสุขภาพทีเกิดขึนจากการก่อสร้ างโครงการโดยตรง ตังอยู่
ภายในพืนทีโครงการ เพือง่ายต่อการร้ องเรียน และการทําเรืองชดเชยค่ าใช้ จ่ายต่อปั ญหา
สุขภาพของชุมชน
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11. จัดให้ มีผ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง
และต้ อ งตรวจสอบความมั นคงแข็ง แรง การฉี กขาดของผ้ าใบสมําเสมอ เพื อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง
12. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตัดการเจี ยรกระเบืองปู พืน และวัสดุ ต่างๆ พร้ อมทังจัด
อุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
13. ฉีดพรมนําบริเวณพืนทีก่อสร้ าง และบริเวณทีก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง วันละ 2 ครัง ช่ วงเวลา
ประมาณ 8.00 และ 12.00 น. ทุ กวั น และเพิ มความถี ในการฉี ดพรมนําทุ ก 2 ชั วโมง
สําหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
14. การกองวัสดุทมีี ฝุ่นต้ องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในทีปิ ดล้ อมทังด้ านบนและด้ านข้ างอีก 3
ด้ าน หรือฉีดพรมด้ วยนํา เพือทีให้ ผิวเปี ยกอยู่เสมอหรือวิธกี ารอืนทีเหมาะสม
(3) ระดับความเสียงของผลกระทบจากการก่อสร้ าง
ความอ่อนไหวของพื4 นที

ขนาดของแหล่งกําเนิดฝุ่ น
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

น้อย

ปานกลาง
ตํา

มาตรการด้านการเดินและใช้เครืองจักร
15. การตัดกระเบืองปูพืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาหล่
ํ อระหว่างใบพัดและกระเบือง
เพือป้ องกันฝุ่ นละออง
16. ฉีดพรมนํา ทุกครังก่อนกวาดพืน และทําความสะอาดพืนผิว เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง
17. จัดปล่องยางทิงเศษวัสดุก่อสร้ าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากับความสูงของอาคาร
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
18. ห้ ามคนงานก่อสร้ างจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้ างภายในพืนทีก่อสร้ าง
19. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนําอย่าง
สมําเสมอ เพือป้ องกันกลินเหม็น และแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือโรค
มาตรการด้านการเตรียมพื4 นทีโดยการเปิ ดหน้าดิน
20. จัดให้ มีวัสดุคลุมดิน บริเวณทีมีการขุดปรับระดับดินทีมีความเสียงสูงต่ อการชะล้ างตะกอน
ดินออกนอกโครงการ โดยใช้ ตาข่ายพรางแสงหรือผ้ าใบคลุมดินในส่วนทีขุดดินดังกล่าวก่อน
ปรับถมกลับ
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มาตรการด้านการก่อสร้าง
21. เลือกใช้ วัสดุประกอบสําเร็จรูป หรือกึงสําเร็จรูป ทีมีการหล่อคอนกรีตในพืนทีโครงการน้ อย
ทีสุด
22. ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ทีใช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุ ในภาชนะทีปิ ดมิดชิด และจัดเก็บ
อย่างถูกวิธเี พือป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
23. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระทํา ใดๆ ทีก่อให้ เกิดมลพิ ษต้ องทํา ในพื นทีที
คลุมด้ วยผ้ าคลุม หรือในห้ องทีมีหลังคา และผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือวิธีการอืนที
เหมาะสม
(4) ระดับความเสียงของผลกระทบจากการขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้ าง
ขนาดของแหล่งกําเนิดฝุ่ น

ความอ่อนไหวของพื4 นที

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง

น้อย

ปานกลาง
ตํา

มาตรการด้านการขนดินและวัสดุก่อสร้าง
24. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ มีความเร็วไม่ เกิน 30 กม./ชม.เมือ
ผ่านพืนทีชุมชนหนาแน่น
25. จัดคนงานทําความสะอาดล้ อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้ างภายในพืนทีโครงการ โดยใช้ สาย
ฉีดนําแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุกให้ สะอาดก่อนออกจาก
โครงการ และทําความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุกอ่ สร้ างทีตกหล่นบริเวณถนน และท่อระบายนํา
26. ขนย้ ายเศษวัสดุทไม่
ี ใช้ แล้ วออกจากสถานทีก่อสร้ างอยู่สมําเสมอ เพือป้ องกันการสะสมของ
ฝุ่ นละออง
สรุป การประเมินระดับความเสียงของฝุ่ นละอองต่ อการอ่อนไหวของพืนทีทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ น
ละออง ดังนี
ความอ่อนไหวของพื4 นทีโดยรอบ
ผลกระทบ

การรื4 อถอนสิงปลูกสร้าง

การปรับเตรียมพื4 นที

การก่อสร้าง

การขนส่งดิน
และวัสดุก่อสร้าง

1. การตกสะสมของฝุ่ น

ไม่มี

ตํา

ปานกลาง

ปานกลาง

2. ต่อสุขภาพ

ไม่มี

ตํา

ปานกลาง

ปานกลาง

3. ต่อระบบนิเวศ

ไม่มี

ตํา

ปานกลาง

ปานกลาง
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2) การประเมินความเข้มข้นของสารมลพิษจากรถบรรทุก
การคํานวณความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากรถยนต์ทีใช้ ในการก่อสร้ าง กําหนดให้ เป็ นรถบรรทุก
ดีเซล (Diesel Dump Truck) ขนาดใหญ่จาํ นวน 50 เทียว/วัน เพือหาความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากรถยนต์ทใช้
ี
ในการก่อสร้ าง ได้ แก่ PM-10, SOx, CO, HC, NOx และ TSP ดังสมการ
สมการทีใช้ คาํ นวณ
C = Q/dWM
C = ความเข้ มข้ นของมลพิษทีเกิดขึน (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
Q = ปริมาณมลพิษทีเกิดขึน (มิลลิกรัม/วินาที)
= สัมประสิทธิ}ตัวคูณการปล่อยมลพิษ x L x P
กําหนดให้
- รถทีเกียวข้ องในการก่อสร้ างเป็ นรถดีเซลใหญ่ = 50
คัน
- ความเร็วรถเฉลียทีวิงในโครงการประมาณ
= 20
กิโลเมตร/ชัวโมง
- ระยะทางวิงประมาณ
= 0.20 กิโลเมตร
d
= ความกว้ างของพืนทีประมาณ 25 เมตร
W
= ความเร็วลม (เมตร/วินาที) ใช้ สถิติภูมิอากาศอากาศสถานีกรุงเทพมหานคร
ในคาบ 30 ปี พ.ศ.2529-2558 เฉลียทังปี = 2.5 Knots หรือ 1.3 เมตร/
วินาที
M
= ความสูงทีอากาศลอยตัว ประมาณ 12 เมตร

2.1) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเกิดขึ4 นจากรถบรรทุก
ฝุ่ นละอองมีทงอนุ
ั ภาคของแข็งและของเหลวมีขนาดค่อนข้ างเล็ก ทําให้ มีอตั ราการคงอยู่ในอากาศ
ตังแต่ 2-3 วินาที จนถึงหลายๆ เดือน ฝุ่ นละอองทีมีขนาดเล็กกว่า 0.1 ถึง 1 ไมครอน จะมีความเร็วในการตกถึง
พืนน้ อยมากเมือเทียบกับความเร็วของลม สําหรับฝุ่ นละอองทีมีขนาดใหญ่กว่า 20 ไมครอน จะเริมมีความเร็วการ
ตกลงสู่พืนเพียงพอ ซึงในประเทศไทยกําหนดมาตรฐานฝุ่ นในบรรยากาศไว้ สองประเภท ได้ แก่
- ฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate, TSP) คือฝุ่ นละอองทีมีขนาด 0.1 – 100 ไมครอน
- ฝุ่ นขนาดเล็ก (Particle less than 10 ไมครอน หรือ PM10)
ปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน จะเข้ าสู่ร่างกายทางระบบหายใจ ทําให้ รบกวนระบบการ
หายใจโดยตรง ฝุ่ นขนาดนีสามารถเข้ าไปสะสมอยู่ในถุงลมปอดได้ โดยฝุ่ นขนาดเล็กส่วนหนึงจะมาจากการเผาไหม้
ทีไม่สมบูรณ์ในเครืองยนต์ดีเซล ส่วนการเผาไหม้ ในรถ เครืองยนต์เบนซินจะพบน้ อยมาก ดังนันถ้ าพิจารณาเฉพาะ
แหล่งกําเนิดจากท่อไอเสีย จะพบว่าฝุ่ นขนาดเล็กส่วนใหญ่เกิดจากรถบรรทุก
ดังนันคาดว่าการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจะเกิดขึนในช่วงก่อสร้ างโครงการ โดย
เกิดขึนจากรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ทเป็
ี นเครืองยนต์ดีเซล มีค่าสัมประสิทธิ}ตัวคูณจําแนกประเภทรถ ดังนี
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ตารางที 4.1-4 ค่าสัมประสิทธิ}ตัวคูณจําแนกประเภทรถเครืองยนต์ดีเซล
Type of Construction Equipment

PM10 (g/hr)

Type of Construction Equipment

PM10 (g/hr)

Water Truck

0.41

Diesel Cranes

0.34

Diesel Road Compactors

0.34

Diesel Graders

0.33

Diesel Dump Truck

0.41

Diesel Tractors/Loaders/Backhoes

1.37

Diesel Excavator

0.32

Diesel Bull Dozers

0.33

Diesel Trenchers

0.46

Diesel Front End Loaders

0.35

Diesel Bore/Drill Rigs

0.50

Diesel Fork Lifts

1.39

Diesel Cement&Mortar Mixers

0.48

Diesel Generator Set

0.73

ทีมา : Federal Emergency Management Agency, 2010

2.2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
จากการศึ ก ษาของ Dr.Sarath Guttikunda ในงานศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง Indicative Impacts of
Vehicular Idling On Air Emissions พบว่ ารถบรรทุกจะมีการปลดปล่ อยก๊าซ SO2 ออกมาประมาณ 1.0 กรั ม/
กิโลเมตร
2.3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนออกไซด์
(NOx) และฝุ่ นละอองรวม (TSP)
จากการศึ ก ษาของ Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission
Database for Thailand พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ}ดังแสดงในตารางที 4.1-5
ตารางที 4.1-5 สัมประสิทธิ}ตัวคูณการปล่อยมลพิษสําหรับรถยนต์ชนิดต่างๆ (กรัม/กิโลเมตร)
ชนิดรถยนต์
รถดีเซลใหญ่

สัมประสิทธิqตัวคูณการปล่อยมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)

ความเร็ว
(กิโลเมตร/ชัวโมง)

NOX

HC

CO

TSP

5
10
15
20
30
40
50

39.27
34.53
30.78
27.82
23.68
21.29
20.22

10.43
8.90
7.67
6.66
5.15
4.12
3.41

26.69
23.19
18.43
14.91
10.29
7.61
6.05

2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71

ทีมา : Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand,1994

การคํา นวณความเข้ ม ข้ น ของสารมลพิ ษ ที เกิ ด ขึ นจากรถยนต์ ที ใช้ ในการก่ อ สร้ าง จะใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ}เป็ นเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตารางที 4.1-6
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ตารางที 4.1-6 ความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากรถยนต์ทใช้
ี ในการก่อสร้ าง
สารมลพิษ

ความเข้มข้นของสารมลพิษ
Q

1. ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP)

มีขนาดตังแต่ 0.1-1 ไมครอน โดยฝุ่ นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของคนจากการรวมตัวของฝุ่ นละอองกับสารมลพิษทางอากาศอืน ทําให้ เกิด
เป็ นพิษมากขึน นอกจากนีฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ซึงสามารถเข้ าสู่ TSP
ร่างกายโดยตรงระบบทางเดินหายใจ และแทรกตัวเข้ าไปสะสมในถุงลมปอด
ได้
รวมกับ TSP
ในบรรยากาศ
Q

2. ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)

ปริม าณฝุ่ นขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน จะเข้ า สู่ร่า งกายทางระบบหายใจ
ทําให้ รบกวนระบบการหายใจโดยตรง ฝุ่ นขนาดนีสามารถเข้ าไปสะสมอยู่ใน
ถุงลมปอดได้ โดยฝุ่ นขนาดเล็กส่วนหนึงจะมาจากการเผาไหม้ ทไม่
ี สมบูรณ์ใน PM
10
เครืองยนต์ดีเซล ส่วนการเผาไหม้ ในรถ เครืองยนต์เบนซินจะพบน้ อยมาก
ดังนันถ้ าพิจารณาเฉพาะแหล่ งกํา เนิดจากท่อไอเสีย จะพบว่ าฝุ่ นขนาดเล็ก รวมกับ PM10
ส่วนใหญ่เกิดจากรถบรรทุก
ในบรรยากาศ
Q

3. ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทปลดปล่
ี
อยออกมาสู่ชันบรรยากาศจะมีแหล่งกําเนิด
จากยานพาหนะบนท้ องถนนอยู่ทประมาณร้
ี
อยละ 5 ซึงปั จจุบันมีการบังคับ
ใช้ นามั
ํ นตามมาตรฐาน Euro 4 ในนํามันดีเ ซลมีกาํ มะถันเท่ากับ 50 ppm SO
2
จากการสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายวิจัยคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ได้ ให้
ข้ อมูลว่าในการปลดปล่อยกํามะถันออกมาจากเครืองยนต์จะพบปะปนออก
มาอยู่ใ นรูปของฝุ่ นละออง โดยจะพบเป็ นรูปของก๊า ซซัลเฟอร์ไ ดออกไซด์
น้ อยมาก
รวมกับ SO2
ในบรรยากาศ
Q

4. ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ เ กิด จากการเผาไหม้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ เนืองจากใน
เครืองยนต์ดีเซล มีอตั ราส่วนระหว่างอากาศต่อเชือเพลิงสูงกว่าในเครืองยนต์
เบนซิน จึงทําให้ อัตราการปล่ อ ยก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์จากเครืองยนต์
เบนซินจะสูงกว่าจากเครืองยนต์ดีเซลมาก

CO
รวมกับ CO
ในบรรยากาศ

5. ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)
เ กิ ด จ าก ก า รเ ผา ไ หม้ ที ไ ม่ ส ม บู รณ์ จ ะ ป นออ ก มา กั บ แก๊ ส ไ อ เ สี ย
ไฮโดรคาร์บ อนบางชนิด เป็ นสารก่ อ มะเร็ง ทํา ให้ ระคายเคือ งต่ อ จมูก ตา
หลอดลม และปอด ทําให้ เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันยังไม่มี
ค่ามาตรฐานกําหนด

Q

HC

รวมกับ HC
ในบรรยากาศ

4-28

= 2.71 x 0.2 x 50
= 27.10
กรัม/ชัวโมง
= 7.52
มิลลิกรัม/วินาที
= 7.52/(25 x1.30 x12)
= 0.0193
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= (0.0193+0.068)
= 0.0873
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= 0.41 x 0.2 x 50
= 4.10
= 1.139

กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 1.139 /(25 x 1.30 x 12)
= 0.003
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= (0.003+0.031)

= 0.034

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

= 1.0 x0.2x50
= 10.00
= 2.78

กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 2.78/(25 x1.30 x 12)
= 0.0071
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
หรือ = 0.0071 x (24.45/64)
= 0.0027
ppm (ที T = 25 0C)
= (0.0027 + 0.001)

= 0.0037

ppm

= 14.91x0.2 x50
= 149.10
= 41.417

กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 41.417/(25 x1.30 x12)
= 0.106
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
= (0.106+0.83)

= 0.936
= 6.66 x 0.2 x50
= 66.60
= 18.50

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 18.50/(25 x1.30 x12)
= 0.047
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
หรือ = (0.047 x 24.45)/13
= 0.0892
ppm (ที T = 25 0C)
= (0.0892+3.11)
= 3.20
ppm
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สารมลพิษ

ความเข้มข้นของสารมลพิษ

6. ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
การรับ NOx ในระดับตําอาจทําให้ คนทีมีโรคระบบทางเดินหายใจมี ความผิด
ปกติของปอด และอาจเพิมการเจ็บป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
ขณะทีการรับ NOx เป็ นเวลานานอาจเพิมความไวทีจะติดเชือโรคระบบทาง
เดินหายใจ และทําให้ ปอดมีความผิดปกติอย่างถาวร

Q

= 27.82 x 0.2 x 50
= 278.20
กรัม/ชัวโมง
= 77.278
มิลลิกรัม/วินาที

NO2

= 77.278/(25 x 1.30 x 12)
= 0.198
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
หรือ = (0.198 x 24.45)/46
= 0.105
ppm (ที T = 25 0C)
= (0.105+0.0246)
= 0.1296
ppm

รวมกับ NO2
ในบรรยากาศ

ี ในการก่อสร้ างโครงการ (PM-10, CO, NO2,
ความเข้ มข้ นของสารมลพิษทีเกิดจากรถยนต์ทใช้
HC, SO2 และ TSP) ทีคํา นวณได้ มีค่าไม่ เกิน ค่ ามาตรฐานอากาศทัวไปตามมาตรฐานคุ ณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ ดังตารางที 4.1-7
ตารางที 4.1-7 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป พ.ศ.2538 ของกรมควบคุมมลพิษ
สารมลพิษ
1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
4. ฝุ่ นละอองขนาด 100 ไมครอน
5. ฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน

ค่าเฉลียในระยะเวลา

ค่ามาตรฐาน (ต้องไม่เกิน)

1 ชัวโมง

30 ppm. (34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

8 ชัวโมง

9 ppm. (10.26 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

1 ชัวโมง

0.17 ppm. (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

1 ปี

0.03 ppm. (0.057 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

1 ปี

0.04 ppm. (0.10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

24 ชัวโมง

0.12 ppm.(0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

1 ชัวโมง

0.3 ppm.(780 ไมโครกรัม/ลบ.ม)

24 ชัวโมง

0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

1 ปี

0.10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

24 ชัวโมง

0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

1 ปี

0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ
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ตารางที 4.1-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปั จจุ บันของโครงการ รวมกับค่ามลพิษทางอากาศช่ วงก่อสร้ างที
ได้ จากการคํานวณ เทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
TSP
(mg/m3)

PM-10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

(1) ค่าทีได้ จากการคํานวณ

0.0193

0.003

0.0027

0.106

0.0892

0.105

(2) ค่าทีได้ จากการตรวจวัดบริเวณพืนที
โครงการ (7-10 กรกฎาคม 2559)

0.068

0.031

< 0.001

0.83

3.11

0.0246

0.0873

0.034

0.0037

0.936

3.20

0.1296

(4) ค่ าตรวจวัด คุณ ภาพอากาศ บริเวณ
การเคหะดิ น แดง ถนนดิ น แดง
ปี พ.ศ. 2557-2558

-

0.116

-

1.484

-

0.068

(5)มลพิษทีคาดว่าจะเกิดขึ4 นบริเวณ
การเคหะดินแดง ถนนดินแดง
(1)+(4)

-

0.119

-

1.74

-

0.17

0.33[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

0.12[3]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

-

≯ 0.17[2]
(1 ชม.)

รายการ

(3) มลพิษทีคาดว่าจะเกิดขึ4 น
(1) + (2)

ค่ามาตรฐาน

ไม่เกินค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ

มาตรฐาน : [1] มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที 10 พ.ศ.2538
[2] มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 24 พ.ศ.2547
[3] มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 33 พ.ศ.2552

จากตารางข้ างต้ น พบว่า ค่าคุณภาพอากาศทีได้ จากการตรวจวัดบริเวณพืนทีโครงการ เมือรวมกับ
ค่ าทีได้ จากการคํานวณ ในช่ วงก่อสร้ างของโครงการ มีค่าไม่ เกินค่ ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดย
ทัวไป
เจ้ าของโครงการต้ องเลือกรถบรรทุกทีอยู่ในสภาพดี ตรวจสอบเครืองยนต์ของรถบรรทุกให้ สามารถ
ทํางานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่ มีเขม่ าควันเกิดขึน อีกทังรถบรรทุกจะทยอยการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ต้ อง
ปฎิ บัติ ตามข้ อ บั งคั บ กองตํา รวจจราจร กรุ ง เทพมหานคร (ช่ วงเวลา 10.00-15.00 น.) คิด เป็ นประมาณ 5
ชั วโมง/วั น ดั ง นั นความเข้ ม ข้ น ของสารมลพิ ษทีเกิ ด ขึ นจากรถบรรทุ ก จะมี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ พั ก อาศั ยโดยรอบ
โครงการในระดับทีไม่รุนแรง

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
มลภาวะทางอากาศทีจะเกิดขึนจากการดําเนินโครงการ เมือพิจารณาแล้ วคาดว่าเกิดจากกิจกรรม ดังนี
1. มลภาวะจากการระบายอากาศทีเกิดขึนจากเครืองปรับอากาศ
2. มลภาวะเชือโรคลีเจียนแนร์ในเครืองปรับอากาศ
3. มลภาวะทีเกิดขึนจากลานจอดรถยนต์
4. ความร้ อน และไอเสียรถยนต์ในลานจอดรถยนต์
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

1.การระบายความร้อ นจากเครื อง - ภายในอาคารมี ภ าระการทํา ความเย็น ประมาณ
ปรั บ อากาศออกสู่ บ รรยากาศ 228.62 ตั น เ กิ ด ความ ร้ อนจาก คอ ยล์ ร้ อ นสู่
บรรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ 0.021 OC
ภายนอกโดยรอบอาคาร
๐
2. เชื4 อโรคลีเจี ยนแนร์ ในเครืองปรับ ทํา ให้ อุ ณ หภูมิ สูง สุด เพิ มขึ นจาก 35.6 C เป็ น
35.621 ๐ C คาดว่าเกิดขึนแบบไม่มนี ยั สําคัญ
อากาศ
๏ โรคภูมิแพ้ หรือโรคแพ้ (Allergy) - ภายในห้ องพักอาศัยทีติดตังเครืองปรับอากาศ ซึงไม่
เกิดจากฝุ่ น เชือรา ซึงอยู่ในเครือง ได้ทาํ ความสะอาดเป็ นประจํา เป็ นทีสะสมของเชือโรค
กรองอากาศหรื อ แผ่ น กรองใน ทีก่อให้ เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึงเป็ นโรคปอดอักเสบ
เฉียบพลันได้
เครืองปรับอากาศ
๏ การเกิดโรคลีเจียนแนร์
(Legionnaires disease)
สาเหตุ ม าจากเชื อแบคทีเ รี ย ลีจิโ อ
เ น ล ล่ า นิ ว โ ม ฟิ ล า (Legionella
pneumophila) เป็ นเชื อที ก่ อ ให้ เกิ ด
โรคลี เ จี ย นแนร์ ซึ งเป็ นโรคปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชือนีจะอาศัยอยู่ใน
แหล่ ง ที มี อุ ณ หภูมิ เ หมาะสม (2545oC)

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม
1. ปลูกไม้ ยืนต้ นตามแนวรัวโครงการ เพือเป็ นแนวกํา บังความร้ อ นจาก
เครืองปรับอากาศ
2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้ วสั ดุทเป็
ี นมิตรกับสิงแวดล้อม รวม
ทังพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพือ
ให้ อาคารไม่ร้อนหรือไม่มอี ากาศหมุนเวียน ซึงสามารถลดการใช้ เครือง
ปรับอากาศได้ ในระดับหนึง
3. ทําความสะอาดเครืองปรับอากาศเป็ นประจํา เพือเพิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครืองปรับอากาศ และป้ องกันการสะสมของเชือโรค และเชือ
แบคทีเรียต่างๆ ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. ออกแบบให้ มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎ
กระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ.2535)
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบาง
จุดเพือให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวก

3.ความเข้มข้นของสารมลพิษทีเกิด - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ า จะเกิ ด ขึ น 0.003 6. จั ด ให้ มี พื นที สีเ ขี ย ว โดยการปลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ด ต่ า งๆเพื อช่ ว ยดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนืองจากการคายนําของพืช
มก./ลบ.ม.
ขึ4 นจากลานจอดรถยนต์ของผู เ้ ข้า
พักอาศัยจํ านวน 59 คัน
กรณี ที 1 รวมกับ คุณ ภาพอากาศของโครงการใน และการระเหยนําจากผิวดิน
4.ความร้อ น และไอเสี ย รถยนต์ใ น ปั จ จุ บั น (0.068 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ ม เ ป็ น 7. ติดป้ ายประกาศให้ ดับเครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด ทังภาษาไทย และภาษา
0.071 มก./ลบ.ม. (ค่ ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่ เกิน อังกฤษ ติดตังไว้ บริเวณทีสามารถมองเห็นได้
ลานจอดรถยนต์
0.33 มก./ลบ.ม.)
8. ติดตังป้ ายจํากัดความเร็วของรถทีเข้ า -ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./
กรณี ที 2 รวมกับ คุณภาพอากาศของกรมควบคุม ชม. เพือลดความเร็ว และป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนืองจาก
ม ล พิ ษ (0.35 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ ม เ ป็ น ถนน
0.351 มก./ลบ.ม. (ค่ ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่ เกิน
0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คาด
ว่าจะเกิดขึน 0.004 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื นที
โครงการในปั จ จุบัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะเพิม
เป็ น 0.035 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 2 รวมกับ คุณภาพอากาศของกรมควบคุม
มลพิ ษ (0.148 มก./ลบ.ม.) จะเพิ มเป็ น 0.152
มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม. ไม่ เ กิน 0.12
มก./ลบ.ม.)
- ก๊ า ซซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2) คาดว่ า จะเกิ ด
ขึ น 0.005 ppm รวม กั บ คุ ณ ภา พอ า กา ศ ขอ ง
โครงการในปั จ จุ บั น (0.001 ppm) จะเพิ มเป็ น
0.006 ppm (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม.ไม่ เ กิน 0.12
ppm)
- ก๊า ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่ าจะเกิด ขึน
0.07 มก./ลบ.ม. รวมกับ คุณ ภาพอากาศบริเ วณ
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

พืนทีโครงการในปั จ จุ บัน (0.83 มก./ลบ.ม.) จะ
เพิมเป็ น 0.90 มก./ลบ.ม.
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่ าจะเกิด
ขึ น 0.011 ppm รวมกั บ คุ ณ ภาพ อากา ศของ
โครงการในปั จ จุ บั น (3.11 ppm) จะเพิ มเป็ น
3.121 ppm (ปัจจุบนั ไม่มีค่ามาตรฐานกําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่ า จะเกิด ขึ น
0.003 ppm รวมกับ คุณภาพอากาศของโครงการ
ในปั จ จุ บั น (0.0246 ppm) จะเพิ มเป็ น 0.0276
ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm)
2. ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็ นก๊าซที
ทํา ให้ เกิดภาวะโลกร้ อน เกิดขึนประมาณ 212.84
กรั ม /ชัวโมง เทีย บเป็ นคาร์บ อนทีเกิด ขึน 58.63
กรัม /ชัวโมง ขณะทีต้ นไม้ ในโครงการดูด ซับ CO2
ได้ 314.78 กรั ม /ชั วโมง ซึ งสามารถดู ด ซั บ ได้
ทังหมด
3. ไอเสียรถยนต์ จะมีค่าจุความร้ อน 1.60 BTU การ
เผาไหม้ เชือเพลิงทํา ให้ เกิด ไอเสียพร้ อมความร้ อน
จากการเผาไหม้ สู่อากาศภายนอก 0.006 OC ซึง
เป็ นปริมาณทีเพิมขึนแบบไม่มีนัยสํา คัญต่อการเกิด
ผลกระทบ

1) การระบายความร้อนของเครืองปรับอากาศ
เนืองจากการเปิ ดเครืองปรับอากาศ จะเป็ นการถ่ายเทความร้ อนของคอยล์ร้อนในเครืองปรับอากาศ
ออกสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร สามารถคํานวณการเปลียนแปลง และการรองรับได้ ของอากาศทีอยู่นอกห้ อง
ภายใต้ เงือนไข ดังนี
(1) อากาศทีเกิดจากตัวอาคารของโครงการ เป็ นอากาศทีผ่านคอยล์ร้อนของเครืองปรับอากาศจาก
ห้ องพัก ห้ องสํานักงาน และห้ องทีติดตังเครืองปรับอากาศ
(2) ปริมาตรอากาศจากอาคาร เกิดจากห้ องทีใช้ เครืองปรับอากาศ
(3) อากาศจากภายนอกอาคาร เป็ นอากาศทีพัดผ่านมาตามช่ องเปิ ดระหว่างอาคาร ทําให้ เกิดการ
ดู ดซั บ และแลกเปลียนความร้ อนของคอยล์ร้ อนในเครื องปรั บ อากาศจากห้ อ งต่ างๆ ของ
โครงการ โดยอากาศทีพั ดผ่ านมากํา หนดให้ มีคุณสมบัติสภาวะของอากาศ ในช่ วงเดื อนที
กรุงเทพมหานครมีอากาศร้ อนสูงสุดในรอบปี คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเท่ากับ 35.6 0C
(ข้ อมูลสถิติภมู อิ ากาศสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 30 ปี )
(4) ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารเป็ นปริมาตรอากาศทีพัดผ่านช่ องเปิ ดของอาคารอืนก่อนถึงตัว
อาคารของโครงการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติภมู ิอากาศสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร
ในคาบ 30 ปี (ตารางที 3.1-1) ประกอบกับในเดือนเมษายนกรุงเทพมหานคร มีลมพัด
ผ่านจากทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ ซึงบริเวณทิศเหนือของโครงการมีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุด
พั ก อาศั ย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั น กั บ 1 ชั นใต้ ดิ น
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บทที 4
จํา นวน 1 อาคาร ถัด ไปเป็ นถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 และอาคารอยู่ อ าศั ยรวมให้ เ ช่ า RAYA
Sukhumvit สูง 8 ชัน จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง) และบริเวณโดยรอบอาคาร
จัด เป็ นพื นทีสีเขี ยวเปิ ดโล่ ง อากาศสามารถพั ด ผ่ านได้ โ ดยสะดวก เมื อพิ จ ารณาช่ อ งเปิ ด
สามารถให้ ลมพั ด ผ่ านได้ โดยกํา หนดให้ ข นาดช่ อ งเปิ ดเท่ ากับ ความกว้ างของพื นทีดิ น ใน
ทิศทางตังฉากกับกระแสลมเท่ากับ 25 เมตร
การคํานวณหาอุณหภูมิทเพิ
ี มขึนกับสภาพอากาศภายนอกอาคารทีพัดผ่าน จะคํานวณด้ วยสมการ
Q = m x cp x t
เมือ Q
= ปริมาณความร้ อนของอากาศ
Cp
= ความจุความร้ อนของอากาศ เท่ากับ 0.24 BTU/lb
= มวลของอากาศ
m
= CFM x Density ทีอุณหภูมินันๆ
ค่าตัวแปรต่างๆ ทีเกิดจากอาคาร
- ขนาดเครืองปรับอากาศทีต้ องการโดยประมาณ
- พืนทีปรับอากาศในโครงการ
- ขนาดเครืองปรับอากาศของอาคาร

=
20.00
=
4,572.44
=
228.62
= 2,894,507.74
=
804.03

ตร.ม./ตัน
ตร.ม.
ตัน
kJ/hr
kJ/วินาที

ค่าตัวแปรต่างๆ ของอากาศภายนอก
- อุณหภูมิเฉลียของอากาศ
=
35.6 ๐ C
- ความเร็วลมทีพัดผ่านเฉลียทังปี
=
1.29 ม./วินาที
- ขนาดหน้ ารับลมของพืนทีโครงการ =
25
เมตร
- Mixing Height ของสถานี กทม. รวมทังปี พ.ศ.2545-2549 = 972 ม.
- ปริมาณอากาศทีพัดผ่าน
= 31,252.50 ลบ.ม./วินาที
แทนค่าในสมการสมการ
Q = m x cp x

t

Density ที 35.6 ๐ C = 1.1
Kg/m3
ดังนัน มวลอากาศทีพัดผ่าน
= 34,377.75
Kg/วินาที
t
= ความแตกต่างของอุณหภูมิ
(m x cp x t)อากาศทีCDU
= (m x cp x t)อากาศภายนอก
t
= 804.03/ 34,377.75
ดังนัน อากาศบริเวณโครงการจะมีอุณหภูมิสงู ขึน = 0.021 ๐ C
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จากการคํานวณพบว่ า ช่ วงเปิ ดดําเนินการมีการใช้ เครืองปรับอากาศขนาด 228.62 ตัน และเมือใช้
เครืองปรับอากาศพร้ อมกันจะทําให้ อุณหภูมิของอากาศภายนอกจะสูงขึนประมาณ 0.021 ๐ C จากเดิม 35.6 ๐ C
เพิมขึนเป็ น 35.621 ๐ C จะเห็นว่าความร้ อนของบรรยากาศโดยรอบเพิมเพียงเล็กน้ อย และคาดว่าจะเกิดผลกระ
ทบในระดับไม่รุนแรง เนืองจากโครงการจัดพืนทีสีเขียว ปลูกต้ นไม้ ชนิดต่างๆ โดยรอบพืนทีโครงการ ซึงสามารถ
ช่วยลดความร้ อนทีเกิดจากเครืองปรับอากาศได้ ดังนี
(1) ขนาดเครืองปรับอากาศรวมทังโครงการ
= 228.62 ตัน
(2) ต้ นไม้ 1 ต้ น สามารถคายนําเทียบเท่ากับเครืองปรับอากาศ 1 ตัน หรือ 12,000 BTU (อ้ าง
ถึงจากบทความของ ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ)
(3) โครงการปลูกไม้ ยนื ต้ นชนิดต่างๆ ซึงสามารถคายนําเพือลดความร้ อนจากเครืองปรับอากาศมี
รายละเอียด ดังตารางที 4.1-9
ตารางที 4.1-9 ความสามารถในการลดความร้ อนของไม้ ยืนต้ นในโครงการ
สามารถลดความร้อน (ตัน)
(1 ตัน/ต้น)
ต้ นสะเดาช้ าง
3
3
ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่
69
69
ไม้ยืนต้นสามารถลดความร้อนจากเครืองปรับอากาศได้ = 72 ตัน
ชนิดพันธุไ์ ม้

จํ านวน (ต้น)

ดังนัน ต้ นไม้ ภายในโครงการสามารถลดความร้ อนทีเกิดจากเครืองปรับอากาศภายในโครงการได้
72 ตัน สามารถลดผลกระทบจากความร้ อนของเครืองปรับอากาศในโครงการได้ ในระดับหนึง

2) เชื4 อโรคลีเจี ยนแนร์ ในเครืองปรับอากาศ
เครืองปรั บอากาศให้ ห้องพั กอาศัย และห้ องสํา นักงาน และห้ องทีต้ องติดตังเครืองปรั บอากาศ
ถ้ าไม่ มี ก ารดู แ ลบํา รุ ง รั ก ษาเครื องปรั บ อากาศทีดี พ อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด โรคลี เ จี ย นแนร์ (Legionnaires disease)
ซึ งมีสาเหตุ ม าจากเชื อแบคทีเรี ยลี จิ โ อเนลล่ า นิ วโมฟิ ลา (Legionella pneumophila) เป็ นเชื อที ก่ อ ให้ เกิด โรค
ลีเจี ยนแนร์ ซึงเป็ นโรคปอดอักเสบเฉี ยบพลัน เชือนีจะงอกเจริ ญในหอผึงเย็นทีมีอุณหภูมิเหมาะสม (25-45
องศาเซลเซียส) และปลิวออกไปในบริเวณทีอาศัยบริเวณใกล้ เคียงนัน เมือหายใจละอองฝอยนําทีมีเชือปนเปื อน
ถ้ าผู้ได้ รับเชือมีภมู ิต้านทานตํา เช่ น คนสูงอายุ หรือคนทีมีโรคประจําตัวก็จะเกิดปอดอักเสบได้ (ระยะฟั กโรค 515 วัน) และมักเสียชีวิตถ้ าได้ รับการรักษา ไม่ถูกต้ องหรือไม่ ทนั การณ์ (วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2544 ปี ที
10 ฉบับที 1 หน้ า 17) ดังนันจะเห็นได้ ว่าโรคดังกล่าว เป็ นโรคทีมีอนั ตรายร้ ายแรง และหากวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้ อง
อาจจะทําให้ การรักษาไม่ถูกต้ อง และโรคดังกล่าวมีระยะฟั กตัว ไม่แสดงอาการทันที ทําให้ ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่า
ได้ รับ เชื อมาจากทีใด (อ้ างถึงจากบทความของดร.ธนาคม สุนทรชั ยนาทแสง และสุรศัก ดิ} อังศรี สุร พร คณะ
วิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วารสารเทคโนโลยี
พลังงาน ปี ที 28 ฉบับที 160 พ.ศ.2545)
สําหรับโครงการ คาดว่าเกิดเชื7อแบคทีเรียลีจิโอเนลล่า นิวโมฟิ ลา น้อยมาก เนืองจากเครืองปรับ
อากาศที โครงการเลือกใช้เป็ นเครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) และสารทําความเย็นที นํามาใช้ใน
โครงการ เป็ นชนิ ดทีไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ โดยเลือกระบบ SPLIT TYPE ใช้สารทําความเย็น
HCFC22, HFC-410A หรือเทียบเท่า
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3) ความเข้มข้นของสารมลพิษทีเกิดขึ4 นจากลานจอดรถยนต์
ปั ญหาด้ านมลพิษจากการขนส่ง ในประเทศไทยมีการควบคุ มการปล่ อยมลพิ ษจากยานพาหนะ
อย่างเป็ นระบบตังแต่ปี พ.ศ.2535 โดยได้ กาํ หนดมาตรฐานไอเสียสําหรับยานพาหนะควบคู่กับค่ามาตรฐานของ
เชือเพลิง เพือให้ ยานพาหนะทีผลิตจําหน่ายออกมาปลดปล่อยไอเสียได้ ไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด ผลจาก
การกําหนดมาตรฐานดังกล่าว ก่อให้ เกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลียนแปลงทังในด้ านเทคโนโลยียานพาหนะเพือให้
สามารถควบคุมการปลดปล่อยมลพิษให้ ไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐาน และในด้ านนํามันเชือเพลิง ได้ แก่ นํามันเบนซิน
และดีเซล ก็ได้ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพือลดองค์ประกอบทีก่อให้ เกิดมลพิษให้ น้อยลงไปด้ วย
มาตรฐานไอเสีย และมาตรฐานนํามันเชือเพลิงทีได้ กาํ หนดไว้ นัน ได้ พัฒนาให้ มีความเข้ มงวดมาก
ขึนเป็ นระยะๆ เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพสิงแวดล้ อม และปริมาณมลพิษทีถูกปลดปล่อยออกมาตามปริมาณการ
ใช้ เชือเพลิง จึงเรียกมาตรฐานเหล่ านี ตามลําดับของการกําหนดออกมาบังคับใช้ โดยคํานวณและคาดคะเนว่ า
ปัจจุบันมีการใช้ เครืองยนต์ตามมาตรฐาน EURO 4 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที 4.1-10
ตารางที 4.1-10 มาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะใหม่ (เครืองยนต์เบนซิน)
ปริมาณไอเสียตามชนิดเครืองยนต์ (กรัม/กิโลเมตร)
มาตรฐาน

เริมบังคับใช้
(ค.ศ.)

CO

HC

NOx

HC+NOx

เบนซิน ดีเซล เบนซิน ดีเซล เบนซิน ดีเซล เบนซิน ดีเซล เบนซิน
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5 (อนาคต)
Euro 6 (อนาคต)

1992
1996
2000
2005
2009
2014

2.72
2.2
2.3
1.0
1.0
1.0

2.72
1.0
0.64
0.5
0.5
0.5

0.2
0.1
0.1
0.1

-

0.15
0.08
0.06
0.06

0.5
0.25
0.18
0.08

0.97
0.5
-

0.97
0.7
0.56
0.3
0.23 0.005*
0.17 0.005*

PM10
ดีเซล
0.14
0.08
0.05
0.0025
0.005
0.005

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม, 2553

ขณะเดี ย วกัน ด้ านนํามั น เชื อเพลิ ง ก็ไ ด้ มีก ารกํา หนดมมาตรฐานคุ ณภาพทีเข้ ม งวดควบคู่ กั บ
มาตรฐานไอเสีย โดยนํามันเบนซินจะเป็ นไปตามมาตรฐาน EN 228 โดยจะมีการปรับปรุงข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
กับสิงแวดล้ อมมาเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิงปริมาณกํามะถัน ทีมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ดังนี
ตารางที 4.1-11 การปรับปรุงปริมาณกํามะถัน ในนํามันเบนซิน
มาตรฐานนํ4ามันเบนซิน

เริมบังคับใช้ (ค.ศ.)

กํามะถัน (ppm)

Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5 (อนาคต)
Euro 6 (อนาคต)

1990
1996
2001
2006
2009
2015

N/A
500
150
50
10
ยังไม่กาํ หนด
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ปัจจุบันนํามันในประเทศไทยเป็ นไปตามมาตรฐาน Euro 4 ตังแต่วันที 1 มกราคม 2555 ซึงเป็ น
นํามันเบนซิ น ทีมีคุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มประเทศยุ โรประดั บ 4 และต่ อไปในอนาคตก็จะมีการนํา นํามั น
มาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 มาบังคับใช้ ต่อไป ในการคํานวณปริมาณมลพิษทีเกิดขึนจากลานจอดรถยนต์อาคาร
โดยกําหนดให้
- รถยนต์ในโครงการเป็ นรถเบนซินเล็กวิงด้ วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชัวโมง ทังหมด
- จํานวนรถยนต์ทงหมดในโครงการ
ั
= 59
คัน
- ระยะทางเฉลียของถนนภายในโครงการ
= 0.20
กิโลเมตร
กําหนดให้ d = ความกว้ างของพืนทีโครงการประมาณ 25 เมตร
W = ความเร็วลม ใช้ สถิติภมู ิอากาศสถานีกรุงเทพมหานครในคาบ 30 ปี
พ.ศ.2529-2558 = 2.5 Knots หรือ 1.29 เมตร/วินาที
M = ความสูงทีจอดรถยนต์ ประมาณ 3 เมตร
ตารางที 4.1-12 การคํานวณความเข้ มข้ นของสารมลพิษจากรถยนต์ ช่วงเปิ ดดําเนินการ
สารมลพิษ
1. ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP)

ความเข้มข้นของสารมลพิษ
Q

มี ข นาดตั งแต่ 0.1-1 ไมครอน โดยฝุ่ นละอองมี ผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพอนามัยของคนจากการรวมตัวของฝุ่ นละอองกับสารมลพิษ
ทางอากาศอืน ทําให้ เกิดเป็ นพิษมากขึน นอกจากนีฝุ่ นละอองขนาด TSP
เล็ก (PM-10) ซึ งสามารถเข้ า สู่ร่า งกายโดยตรงระบบทางเดิน
หายใจ และแทรกตัวเข้ าไปสะสมในถุงลมปอดได้
รวมกับ TSP
ในบรรยากาศ

2. ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)

Q

ปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะเข้ าสู่ร่างกายทางระบบ
หายใจ ทําให้ รบกวนระบบการหายใจโดยตรง ฝุ่ นขนาดนีสามารถ
เข้ าไปสะสมอยู่ในถุงลมปอดได้ โดยฝุ่ นขนาดเล็กส่วนหนึงจะมา PM-10
จากการเผาไหม้ ทไม่
ี สมบูรณ์ในเครืองยนต์ดีเซล ส่วนการเผาไหม้
ในรถ เครืองยนต์เบนซินจะพบน้ อยมาก ดังนันถ้ าพิจารณาเฉพาะ รวมกับ PM10
แหล่งกําเนิดจากท่อไอเสีย จะพบว่าฝุ่ นขนาดเล็กส่วนใหญ่เกิดจาก
ในบรรยากาศ
รถบรรทุก

3.ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทีปลดปล่ อยออกมาสู่ชันบรรยากาศจะมี
แหล่ งกํา เนิดจากยานพาหนะบนท้ องถนนอยู่ทีประมาณร้ อยละ 5
ซึงปั จจุ บันมีการบังคับใช้ นามั
ํ นตามมาตรฐาน Euro 4 ในนํามัน
ดีเซลมีกาํ มะถันเท่ากับ 50 ppm จากการสอบถามเจ้ า หน้ าทีฝ่ าย
วิจัยคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ได้ ให้ ข้อมูลว่าในการปลด
ปล่อยกํามะถันออกมาจากเครืองยนต์จะพบปะปนออกมาอยู่ในรูป
ของฝุ่ นละออง โดยจะพบเป็ นรูปของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้อย
มาก

Q

= 0.10 x 0.20 x 59
= 1.10
= 0.31

กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 0.31/(25 x1.29 x3)
= 0.003
= (0.003+0.068)
= 0.071

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

= 0.12 x 0.20 x 59
= 1.32
= 0.37

กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 0.37/(25 x1.29 x3)
= 0.004
= (0.004+0.031)
= 0.035

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

= 0.40x 0.20 x59
= 4.40
= 1.22

SO2
หรือ
รวมกับ SO2
ในบรรยากาศ
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กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 1.22/(25 x1.29 x3)
= 0.013
= (0.013 x24.45)/64 = 0.005
= (0.005+0.001)
= 0.006

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ppm (ที T = 25 0C)
ppm
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สารมลพิษ
4.ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ความเข้มข้นของสารมลพิษ
Q

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ เนืองจาก
ในเครืองยนต์ดีเซล มีอตั ราส่วนระหว่างอากาศต่อเชือเพลิงสูงกว่า
ใ น เ ค รื อ ง ย น ต์ เ บ น ซิ น จึ ง ทํ า ใ ห้ อั ต ร า ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ จ ากเครื องยนต์ เ บนซิ น จะสู ง กว่ า จาก CO
เครืองยนต์ดีเซลมาก
รวมกับ CO
ในบรรยากาศ

5.ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)

Q

กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 7.03/(25 x1.29 x3)
= 0.07
= (0.07+0.83)
= 0.90

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

= 0.2 x 0.20 x 59
= 2.20
= 0.64

เกิด จากการเผาไหม้ ทีไม่ ส มบูร ณ์ จะปนออกมากับ แก๊สไอเสีย
ไฮโดรคาร์บอนบางชนิดเป็ นสารก่อ มะเร็ง ทํา ให้ ระคายเคือ งต่อ
จมูก ตา หลอดลม และปอด ทํา ให้ เกิดปั ญหาต่ อระบบทางเดิน HC
หายใจ ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานกําหนด
หรือ
รวมกับ HC
ในบรรยากาศ

6. ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

= 2.3 x 0.20 x 59
= 25.3
=7.03

Q

การรับ NOx ในระดับตําอาจทําให้ คนทีมีโรคระบบทางเดินหายใจ
มีความผิดปกติของปอด และอาจเพิมการเจ็บป่ วยของโรคระบบ
ทางเดินหายใจในเด็ก ขณะทีการรับ NOx เป็ นเวลานานอาจเพิม NO
2
ความไวทีจะติด เชือโรคระบบทางเดิ นหายใจ และทํา ให้ ป อดมี
ความผิดปกติอย่างถาวร
หรือ
รวมกับ NO2
ในบรรยากาศ
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กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 0.61/(25 x1.29 x3)
= 0.006
= (0.006 x24.45)/13 = 0.011
= (0.011+3.11)
= 3.121
= 0.15 x 0.20 x 59
= 1.65
= 0.46

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ppm (ที T = 25 0C)
ppm
กรัม/ชัวโมง
มิลลิกรัม/วินาที

= 0.46/(25 x1.29 x3)
= 0.005
= (0.005 x24.45)/46 = 0.003
= (0.003+0.0246)
= 0.0252

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ppm (ที T = 25 0C)
ppm
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ตารางที 4.1-13 ความเข้ ม ข้ น ของสารมลพิ ษ ทีเกิ ด ขึ นในลานจอดรถยนต์ แ ละสภาพแวดล้ อ ม ช่ ว งเปิ ด
ดําเนินการ
รายการ

TSP
(mg/m3)

PM-10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

(1)ค่าทีได้ จากการคํานวณช่วงเปิ ด
ดําเนินการ รถยนต์ จํานวน 59 คัน

0.003

0.004

0.005

0.07

0.011

0.003

(2)ค่าทีได้ จากการตรวจวัดบริเวณพืนที
โครงการ (7-10 กรกฎาคม 2559)

0.068

0.031

0.001

0.83

3.11

0.0246

(3)มลพิษทีคาดว่าจะเกิดขึ4 น
(1) + (2)

0.071

0.035

0.006

0.92

3.12

0.028

(4)ค่ า ตรวจวัด คุณ ภาพอากาศ บริ เ วณ
การเคหะดิ น แดง ถนนดิ น แดง ปี
พ.ศ. 2557-2558

-

0.116

-

1.484

-

0.068

(5)มลพิษทีคาดว่าจะเกิดขึ4 นบริเวณ
การเคหะดินแดง ถนนดินแดง
ปี พ.ศ.2557-2558 (1)+(4)

-

0.12

-

1.55

-

0.071

ค่ามาตรฐาน

0.33[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

0.12[3]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

-

≯ 0.17[2]
(1 ชม.)

จากตารางข้ างต้ น พบว่า มลสารทีระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ของโครงการ และเมือรวม
กับค่าจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศปั จจุ บันของโครงการ มีค่าความเข้ มข้ นไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
โดยทัวไปคาดว่าผลกระทบทีเกิดจากมลสารทีระบายออกจากรถยนต์ภายในโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัย
สําคัญ

4) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียรถยนต์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึนจากการเผาไหม้ เชื อเพลิงของสารประกอบทีมีคาร์ บอนเป็ นองค์
ประกอบ เช่น ไม้ และเชือเพลิงจากฟอสซิล เป็ นต้ น สําหรับกิจกรรมของโครงการ พบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ ของนํามันเชือเพลิงจากรถยนต์ภายในโครงการ จํานวน 59 คัน โดยในการคํานวณ
กําหนดให้ รถยนต์ของโครงการใช้ นามั
ํ นเบนซิน ซึงมีคาร์ บอนเท่ากับ 639.63 กรั ม ต่อ นํามันเบนซิน 1 ลิตร
ดังนันปริมาณเชือเพลิงทีใช้ ในโครงการ เท่ากับ 2.20 ลิตร/วัน ส่งผลให้ เกิดค่าพลังงาน 58.63 เมกะจู ล/วัน จาก
การคํานวณหาค่า Carbon Emission Coefficient โดยใช้ สตู ร
CO2 ทีปลดปล่อย = ปริมาณ C ทีได้ x %การ Oxidize C x (m.w.CO2)
(m.w.C)
กําหนดให้
- มีรถยนต์นังใช้ นามั
ํ นเบนซิน
= 59
คัน/วัน
- ระยะทางทีรถวิงในลานจอดรถ
= 0.20 กิโลเมตร
- อัตราการใช้ นามั
ํ นของรถยนต์
= 0.20 ลิตร/กิโลเมตร/คัน
- ปริมาณนํามันทีใช้ ในโครงการทังหมด = 2.20 ลิตร/วัน
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- ค่าความจุความร้ อนของนํามันเบนซิน

= 31.48 เมกะจูล/ลิตร

(ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,พ.ศ.2551)

- ค่าพลังงานทีเกิดขึนทังหมด
- นํามันเบนซิน(Gasoline) มี Carbon

= 69.26 เมกะจูล/วัน
= 2,421 g(C)/gallon

(ทีมา: U.S.EPA."Emission Facts". February 2005)

- นํามันเบนซิน 1 แกลอน (3.785 ลิตร) มี Carbon = 2,421 g(C)
- ถ้ านํามันเบนซิน 1 ลิตร มี Carbon
= 639.63 g(C)
การหาค่า Carbon Emission Coefficient
- ค่า Carbon Emission ของนํามันเบนซิน = 639.63/31.48 g(C)/เมกะจูล
= 20.32 g(C)/เมกะจูล
- ค่า C จากรถยนต์ในโครงการทีปล่อยออก = 1,407.19 g(C)/วัน
(ค่าพลังงานทีใช้ ทงหมด
ั
x C Emission)

= 58.63 g(C)/ชัวโมง
- คิดเป็ น CO2 ทีปลดปล่อย =ปริมาณ C ทีได้ x%การ OxidizeC x (m.w.CO2)
(m.w.C)
= 58.63 x 0.99 x (44/12)
= 212.84 g(CO2)/ชัวโมง
จากการคํา นวณปริ ม าณก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) ทีปลดปล่ อยออกมาจากรถยนต์ ข อง
โครงการจํา นวน 59 คั น พบว่ า มี ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เกิด ขึ น เท่ า กับ 212.84 กรั ม /ชั วโมง เทียบเป็ น
คาร์บอนทีเกิดขึน 58.63 กรัม/ชัวโมง ในขณะทีโครงการได้ จัดให้ มีพืนทีสีเขียวบริเวณชันล่ างของโครงการ โดย
พืนทีสีเขียวบริเวณชันล่างมีการปลูกทังไม้ ยืนต้ น และไม้ คลุมดิน ซึงสามารถช่ วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ทีเกิด
ขึนได้ 314.78 กรัม/ชัวโมง หรือ 3,147.8 กรัม/วัน
ดังนันคาดว่าผลกระทบทางด้ านมลพิษทางอากาศ จากรถยนต์ภายในโครงการ จะเกิดขึนในระดับ
น้ อย ซึงสามารถประเมินประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซของพืนทีสีเขียวชนิดพันธุไ์ ม้ ยืนต้ น และไม้ พ่มุ คลุมดิน ใน
ช่วงเวลาทีพืชสังเคราะห์แสงตังแต่ช่วงเวลา 7.00 น.-17.00 น. เป็ นระยะเวลา 10 ชัวโมง ดังตารางที 4.1-14
ตารางที 4.1-14 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพืนทีสีเขียวภายในโครงการ
ชนิดพันธุไ์ ม้

พื4 นทีปลูก
(ตร.ม.)

อัตราการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์
(ไมโครโมล./ตร.ม./วินาที)

อัตราการดู ดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์
(ก./ตร.ม./ชม.)

ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
(ก./ชม.)

สะเดาช้ าง

38.96

3.91*

-

24.13

มะฮอกกานีใบใหญ่

189.14

4.68*

-

140.21

คล้ าหางนกยูง

89.5

3.7*

-

52.45

ไทรใบกลม

39.91

15.5*

-

97.99

รวมปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ท4งั หมดของโครงการ

314.78

จะเห็นได้ ว่าพืนทีสีเขียวในโครงการ สามารถดูดซับ และลดผลกระทบทางด้ านมลพิษทางอากาศที
เกิดขึนจากโครงการได้ ทงหมด
ั
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5) การสะสมความร้อนของอากาศจากรถยนต์
เมือมีการเกิดขึนของโครงการจะทําให้ มปี ริมาณรถยนต์วงเข้
ิ า -ออกโครงการมากขึน จํานวน 59 คัน
โดยในช่ วงเวลาทีมีรถยนต์วิงมากทีสุดจะเป็ นช่ วงเวลาเร่ งด่วนเช้ า ซึงจะทําให้ มีการสะสมความร้ อนของอากาศจาก
รถยนต์ จากการคํานวณโดยใช้ สมการหาปริมาณความร้ อนของอากาศ ดังสมการ
Q = ρ x v x Cp x
เมือ

t

Q = ปริมาณความร้ อน (kJ)
Cp= ความจุ ความร้ อน (kJ/(Kg.K))
ρ = ความหนาแน่น (Kg/m3)
v = ปริมาตร (m3)
t= ความแตกต่างของอุณหภูมิ (๐ C)

กําหนดให้
- กําหนดเป็ นรถยนต์นังใช้ นามั
ํ นเบนซิน = 59
คัน
- ระยะทางทีรถวิงในลานจอดรถ
=0.20
กิโลเมตร
- อัตราการใช้ นามั
ํ นของรถยนต์
= 0.20
ลิตร/กิโลเมตร/คัน
- ปริมาณนํามันทีใช้ ในโครงการทังหมด = 0.20 x 0.20 x 59 ลิตร
= 2.20
ลิตร/ชัวโมง
หาปริมาตรไอเสีย
- ปริมาตรอากาศทีใช้ เผาผลาญเชือเพลิง = 15: 1
(ต่อหน่วยนําหนัก)
- นํามันเบนซินมีความหนาแน่น
= 730
kg/m3
- ดังนันนํามันเบนซิน 1 m3 จะมีนาหนั
ํ ก = 730
kg
- รถยนต์ในโครงการใช้ นามั
ํ น
= (730 x2.20)/1,000
= 1.61
kg
- จากอัตราส่วนการเผาไหม้ (15:1) จะได้ อากาศ = 1.61 x 15 kg
= 24.15 kg
- แต่อากาศมีความหนาแน่น
= 1.1
kg/m3
- ดังนันทีอากาศ 24.15kg จะมีปริมาตร = 24.15/1.1
= 21.95 m3
- ปริมาตรไอเสียจากรถยนต์
= ปริมาตรอากาศทีใช้ เผาผลาญ
ค่าตัวแปรเกียวกับไอเสีย
- ความหนาแน่นของไอเสีย

= 1.19
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= 1.008 kJ/kg. 0C

- ค่าความจุความร้ อนของไอเสีย

(ธนกร ณ พัทลุง."ข้ อพิจารณาศักยภาพความร้ อนทิงสําหรับติดตัง

Economizer".สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่ น))
- ความร้ อนจากไอเสียรถยนต์
= 90 0 C
แทนค่าสมการหาปริมาณความร้ อนจากไอเสีย
- ปริมาณความร้ อน (Q)
= 21.95 x 1.19 x 1.008 x 90
= 2,538.91
kJ/ชัวโมง
= 0.71
kJ/วินาที
ค่าตัวแปรต่างๆ ของอากาศภายนอก
- พืนทีช่องเปิ ดในการระบายอากาศ
= ความกว้ างช่องเปิ ด x ความสูงทีจอดรถ
= 25 x 3 เมตร
= 75
ตารางเมตร
- ความเร็วลมเฉลียทังปี จากสถิตภิ มู อิ ากาศคาบ 30 ปี (พ.ศ.2529-2558)
= 2.5 Knots
= 1.29 เมตร/วินาที
- ปริมาตรลมทีพัดผ่านอาคาร
= 96.75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- แต่อากาศที 35.6 0C มีความหนาแน่น = 1.1
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- จะได้ มวลของอากาศ (m)
= 106.4 กิโลกรัม/วินาที
- อากาศมีค่าความจุความร้ อน (Cp)
= 0.25 Kcal/Kg. C
= 1.0467 KJ/(Kg. C)
แทนค่าหาค่าความแตกต่างของอุณหภูมใิ นอากาศ
จาก
Q
= m x Cp x t
แทนค่า
0.71 = 106.4 x 1.0467 x t
t
= 0.71/(425.7 x 1.0467)
= 0.006 ๐ C
จะเห็นว่าในชัวโมงเร่งด่วน จํานวนทีจอดรถยนต์ของโครงการ เท่ากับ 59 คัน ทีจะวิงออกสู่ภายนอก
โครงการพร้ อมกัน จะทําให้ มีการสะสมความร้ อนของอากาศจากรถยนต์เท่ากับ 0.006 ๐ C
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4.1.4 ระดับเสียง
ช่วงก่อสร้าง
การก่ อ สร้ างมั ก ก่ อ ให้ เ กิด เสียงรบกวนขึ น จากกิจ กรรมการทํา งานก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ซึ งหากขาดความ
ระมัดระวัง หรือไม่มีการจัดการ และควบคุมทีดี จะส่งผลกระทบต่อผู้ทพัี กอาศัยโดยรอบพืนทีก่อสร้ างได้ ซึงการ
ก่อสร้ างโครงการ คาดว่าจะก่อให้ เกิดเสียงจากกิจกรรมต่างๆดังนี
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

1. ขันตอนในการทํา ชันใต้ ดิน การ อาคารทีอยู่ติดโครงการแต่ละด้ าน ได้ รับผลกระทบด้ าน
ทํา ฐานราก เสาเข็ ม และขึ น เสียง ดังนี
โครงสร้ างอาคาร
- ทิศเหนือ ติด อาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residential
2. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ และ
Condominium Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั น กั บ 1 ชั น
เครืองจักรทีก่อให้ เกิดเสียงและ
ใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ได้ ยินเสีย งในระดับ 85.8การสันสะเทือ น ได้ แ ก่ Crane
89.8 dB(A) เมือผ่านกําแพงกันเสียงของโครงการรวม
เครื องตั ด เหล็ ก สว่ า น และ
ระดับเสียงพืนฐานเท่ากับ 54.2-62.0 dB(A) ซึงไม่เกิน
เครืองเจียร์
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม.
3. ขั นตอนในการทํา งาน ได้ แก่ - ทิศใต้ ติด ทางเข้ า -ออกทีดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ
งา นขุ ด เจ า ะ ฐา นรา ก งา น
5.0 เมตร ถั ด ไปเป็ นบ้ านเลขที 71/4 (สู ง 2 ชั น
โครงสร้ าง การตอก การทุ บ
จํา นวน 1 หลั ง ) และบ้ านเลขที 71/5 (สู ง 2 ชั น
การโยนเศษวัสดุก่อสร้ างหรือไม้
จํา นวน 2 หลั ง ) ได้ ยิ น เสี ย งในระดั บ 83.0-57.0
แบบจากทีสูง และการกระทบ
dB(A) เมือผ่านกําแพงกันเสียงของโครงการรวมระดับ
กันของแผ่นเหล็ก
เสียงพืนฐานเท่ากับ 54.9-60.8 dB(A) ซึงไม่ เ กินค่ า
มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม.
- ทิศตะวันออก ติด ถนนซอยสุขุมวิท 31 กว้ าง 8.989.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ องจราจร/ทิศทาง และลํา ราง
สาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพืนทีว่ างรอ
การใช้ ประโยชน์
- ทิ ศ ต ะ วั น ต ก ติ ด อ า ค า ร ต้ น แ บ บ ฉั น ท ศึ ก ษ า
เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชัน
ของโรงเรี ย น สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ป ร ะ ส า น มิ ต ร (ฝ่ า ย ป ร ะ ถ ม ) ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง ใ น
ระดั บ 85.5-59.5 dB(A) เมื อผ่ า นกํา แพงกั น เสีย ง
ของโครงการรวมระดั บ เสีย งพื นฐานเท่ า กับ 54.262.3 dB(A) ซึงไม่ เกินค่ า มาตรฐานระดับ เสีย งเฉลีย
24 ชม.
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แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม
1. วางแผน เวลา และวิ ธีก ารก่ อ สร้ า ง เพื อลดเสีย ง และแรงสัน
สะเทือนให้ มากทีสุด โดยจัดช่วงเวลาให้ เหมาะสม และเลือกใช้ วิธี
การก่อสร้ า งทีสามารถลดระดับ ความดั งของเสีย ง และแรงสัน
สะเทือนได้ ดี
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาทีชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียง
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน เมือมีความจําเป็ นต้ องทํางานทีก่อ
ให้ เกิดเสียงดัง
3. สํา รวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ า ง
เคียงทีติดกับโครงการ หรือ คาดว่ าอาจได้ รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้ างโครงการ เพือร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการ
ป้ องกันผลกระทบทีอาจเกิดขึน
4. จัดให้ มีคณะกรรมการร่วมระหว่างอาคารข้ างเคียงโครงการ และ
เจ้ าของโครงการ เพือประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้ างของ
โครงการ และหาแนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
5. จัดช่องทางรับเรืองราวร้ องทุกข์กบั ชุมชนใกล้ เคียง กรณีมกี ารร้ อง
เรียนให้ แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
6. ดํา เนินการก่อสร้ างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
ในกรณีทต้ี องมีการก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว จะต้ องดํา เนินการ
แจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทังนี ต้ อง
เป็ นกิจกรรมต่ อเนืองเป็ นครังคราว เช่ น การเทปูน และดํา เนิน
การได้ ไ ม่ เ กิน เวลา 22.00 น. สํา หรั บ วั น อาทิต ย์ แ ละวั น หยุ ด
นักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
7. กรณีทีเกิด ผลกระทบต่ อบ้ า นพักอาศัย ใกล้ เคีย ง ทีมีผ้ ูสูงอายุ ผู้
ป่ วยและเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ า ว จนไม่ สามารถ
ดํา รงชีวิตประจํา วันอยู่ ได้ และผู้พัก อาศัย ร้ อ งขอ โครงการต้ อง
จั ด หาที พั ก ชั วคราวให้ เพื อลดผลกระทบที เกิ ด ขึ น จนกว่ า
โครงการดําเนินการแล้ วเสร็จ หรือจบขันตอนทีมีเสียงดังรบกวน
พร้ อมทังรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
8. จัด ลํา ดับงานทีทํา ให้ เ กิด เสีย งดังให้ มีความถีของกิจกรรมน้ อ ย
ทีสุด และควรเป็ นช่วงเวลาทีเหมาะสม
9. จัดให้ มีกาํ แพงกันเสีย งชั วคราวทีสามารถเคลือนทีได้ โ ดยรอบ
แหล่ งกํา เนิดเสีย ง ซึงกํา แพงกันเสียงสามารถลดระดับความดัง
ของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียงทีชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอืนที
สามารถลดระดับความดังของเสีย งให้ อยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐานได้
รายละเอียด ดังนี
- ช่ วงทํา ฐานราก เป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock
STC47 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชัน 2
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

บริเวณทีคาดว่าได้รบั ผลกระทบ

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

ด้ า น ก รุ ช่ อ ง ว่ า ง ด้ ว ย แ ผ่ น ก รุ ผ นั ง Cylence รุ่ น
Zoundblock S050 ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ โดยนํา
ไปวางรอบแหล่ งกํา เนิดเสีย ง ช่ วงทํา ฐานราก ระยะห่ างจาก
แหล่ งกํา เนิดประมาณ 0.5 เมตร กว้ างประมาณ 6.0 เมตร
ยาวประมาณ 15.0 เมตร ความสูงประมาณ 7.2 เมตร และ
ช่ วงตกแต่งอาคาร ใช้ กาํ แพงกันเสียง สูง 3.0 เมตร ปิ ดทึบ
สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A)
- ช่วงขึนโครงสร้ าง เป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock
STC51 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 10 มิลลิเมตร 1 ชัน
2 ด้ าน กรุช่องว่างด้ วยแผ่นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock
S050 ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ โดยนํา ไปวางรอบ
แหล่งกําเนิดเสียง ช่วงทําฐานราก ระยะห่างจากแหล่งกําเนิด
ประมาณ 0.5 เมตร กว้ า ง X ยาว ประมาณ 6 X 6 เมตร
ความสูง ประมาณ 7.2 เมตร ปิ ดล้ อ มแหล่ ง กํา เนิ ด เสี ย ง
สามารถลดระดับเสียงลงได้ 51 dB(A)
10. เลือกตําแหน่งการติดตังเครืองจักรกลให้ ห่างจากอาคารใกล้ เคียง
ให้ มากทีสุด เพือลดเสียงดังจากเครืองจักร
11. เข้ มงวดต่อการปฎิบัติงานของคนงานเพือลดการเกิดเสียงดัง เช่ น
การงัด การจัด หาวัสดุรองรับ หรือ ป้ องกันการกระแทก การลง
วัสดุการก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
12. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลียนอุปกรณ์ หรือเครืองจักรจาก
เครืองยนต์เป็ นเครืองไฟฟ้ า
13. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครืองมือ เครืองจักรให้ อยู่ในสภาพทีดี
และมีฝาครอบ เพือลดระดับเสียง
14. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ น ในการตัดการเจียรกระเบืองปูพืน และ
วัสดุต่างๆ ทุกชัน พร้ อมทังจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคน
งาน
15. กรณีทผูี ้ พักอาศัยข้ างเคียงโครงการได้ รับความเดือดร้ อนจากการ
ก่อสร้ างโครงการ เจ้ าของโครงการจะต้ องเข้ าไปพูดคุยประสาน
งานกับบ้ านพักอาศัยทีได้ รับความเดือดร้ อน เพือหาแนวทาง และ
วิธแี ก้ ไขปัญหาทีรวดเร็วทีสุด ซึงสามารถยอมรับได้ ทงสองฝ่
ั
าย
4. คนงาน จากการตะโกน พูดคุย - เสีย งรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน พูด คุย ร้ อ ง 16. ประชาสัม พันธ์ป ระชาชนทีพั กอาศัย อยู่ใ นบริเ วณใกล้ เ คีย ง ให้
ร้ องเพลง และใช้ วาจาที ไม่
เพลง และใช้ วาจาทีไม่ เหมาะสมกับ ผู้พักอาศัย และผู้
ทราบ และรับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงวิธีการ
เหมาะสม
สัญจรผ่านไปมาบริเวณใกล้ เคียงอาคารโครงการ
ทํางาน
17. กําหนดให้ผ้รู บั เหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้สง่ เสียงดัง
5. รถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ าง - เสีย งเครืองยนต์จ ากรถบรรทุก ขนส่ง วัส ดุก่ อ สร้ า งใน 18. การขนย้ า ยวัสดุ ข นาดใหญ่ ต้อ งทํา อย่ า งระมั ด ระวั ง เพื อความ
บริเวณทางเข้ า-ออกพืนทีโครงการ
ปลอดภัยจากการตกหล่น ซึงทําให้ เกิดเสียง และแรงสันสะเทือน
และคนงานก่อ สร้ าง ในการเร่ ง
เครือง การติดเครือง และการ
19. กํา หนดให้ รถขนส่งวัสดุก่ อ สร้ า งวิ งด้ ว ยอัตราเร็ว 30 กม./ชม.
ขนวั ส ดุ ขึ น-ลงจากรถบรรทุ ก
เพือลดแรงสันสะเทือนทีเกิดจากการวิงของรถในพืนทีโครงการ
จํานวน 50 เทียว/ วัน
20. จัดให้ มีวัสดุรองรับทีเหมาะสม เพือป้ องกันการกระแทกของวัสดุที
อาจก่อให้ เกิดเสียงดัง
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บทที 4
การประเมินผลกระทบด้านเสียงในช่วงก่อสร้างโครงการ ต่อพื4 นทีข้างเคียง
การก่อสร้ างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่เสมอ แหล่งกําเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทํางานของ
เครืองจักรกล อุปกรณ์และเครืองมือชนิดต่างๆ ภายในระยะเวลาสันๆ ระดับความดังของเสียงรบกวนทีเกิดขึนใน
ช่วงก่อสร้ างสามารถเรียงลําดับจากน้ อยมาหามากได้ ดังนี
- การทําฐานราก
ระดับเสียง (Leq) 81 dB(A)
- การขึนโครงสร้ าง
ระดับเสียง (Leq) 80 Db(a)
- การเก็บงานและงานตกแต่ง
ระดับเสียง (Leq) 84 dB(A)
ที ม า : Department for Environment Food and Rural Affairs; Gov.uk, Update of Noise Database for
Prediction of Noise on Construction and Open Sites, 2005

หมายเหตุ : ระดับเสียงทีระยะห่างจากจุดกําเนิด 10.0 เมตร

ในการคํา นวณระดับความดังของเสียงทีเกิดขึนจากกิจกรรมการก่อสร้ าง คํา นวณระดับเสียงได้ จาก
สมการ
L2 – L1

=

- 20 log (S2/S1) - ∆ LL

เมือ

∆ LL

=

α S2

โดยที

α

=

L2
L1
S1
S2

=
=
=
=

ค่าสัมประสิทธิ}การดูดกลืน, ใช้ American National Standard
Institute. ANSI.S1.26-1978. “Absorption of Sound by
atmosphere” for 28 ๐ C, relative humidity of 70% and a
frequency of 500 Hz. (0.26 dB/100m)
ระดับเสียงทีต้ องการทราบ
ระดับเสียงทีแหล่งกําเนิดเสียง (ทีระยะอ้ างอิง 10.0 เมตร)
ระยะอ้ างอิงของแหล่งกําเนิดเสียง (10.0 เมตร)
ระยะห่ างจากแหล่งกําเนิด (1.0 เมตร)

L2
=
L1-20log (S2/S1) -αS2
ผลการประเมินระดับเสียงทีเกิดขึนจากการก่อสร้ างโครงการต่อพืนทีข้ างเคียงโดยรอบโครงการ พบว่า
อาคารทีอยู่โดยรอบโครงการ จะได้ รับเสียงดังจากการก่อสร้ างอยู่ในช่ วง 83.0-89.8 dB(A) เมือเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานระดับเสียงทัวไปที 70 เดซิเบล(เอ) จะมีค่าเกินค่ามาตรฐานดังกล่าว รายละเอียดแสดงในตารางที
4.1-15
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บทที 4
ตารางที 4.1-15 ระดับ เสียงทีเกิ ด ขึ นในระยะก่ อ สร้ างโครงการต่ อ หน่ ว ยรั บ เสี ยงต่ า งๆ ณ ช่ วงเวลาที เกิ ด
กิจกรรมนันๆ กรณีทไม่
ี มีมาตรการลดผลกระทบ
ช่วงก่อสร้าง
หน่วยรับเสียง

ระดับเสียงทีเกิดจากงานก่อสร้าง (dB(A))

ระยะทางจากแหล่ง
กําเนิดเสียง (ม.)

งานทําฐานราก

งานขึ4 นโครงสร้าง

งานตกแต่งและ
เก็บงาน

ทิ ศ เ ห นื อ อ า ค า ร ชุ ด พั ก อ า ศั ย VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั น กั บ 1 ชั นใต้ ดิ น
จํานวน 1 อาคาร

5.1

86.5

85.8

89.8

ทิศใต้ ทางเข้ า -ออกทีดิ น ส่ วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0
เมตร ถั ด ไปเป็ นบ้ านเลขที 71/4 (สู ง 2 ชั น จํา นวน 1
หลัง) และบ้ านเลขที 71/5 (สูง 2 ชัน จํานวน 2 หลัง)

7.0

83.8

83.0

87.0

ทิ ศ ตะวั น ออก ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 กว้ าง 8.98-9.30
เมตร จํา นวน 1 ช่ องจราจร/ทิศทาง และลํา รางสาธารณะ
กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพืนทีว่างรอการใช้ ประโยชน์

-

-

-

-

ทิศตะวัน ตก อาคารต้ น แบบฉั น ทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ศรี น คริ นทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชัน ของโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

5.3

86.2

85.5

89.5

ทีมา : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด

แนวทางการแก้ไขผลกระทบ
โครงการจะจัดให้ มีการลดผลกระทบด้ านเสียงโดยการจัดให้ มีวัสดุกันเสียง ซึงสามารถลดเสียงจากการ
ก่อสร้ างโดยประสิทธิภาพการลดเสียง เพือไม่ให้ เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม. (ไม่เกิน 70 dB(A) ซึง
เป็ นระดับเสียงทีชุมชนยอมรับได้ ) ทังนี เมือแบ่งกิจกรรมทีก่อให้ เกิดเสียงจากการก่อสร้ างโครงการ สามารถแบ่ง
ได้ เป็ น 3 ช่วง ช่วงทําฐานราก ช่วงโครงสร้ างอาคาร และช่วงงานตกแต่งทีระดับบนอาคาร

1) ช่วงการทําฐานราก
1.1) แหล่งกําเนิดเสียง
ได้ แก่ งานเสาเข็ม และงานฐานราก โครงการจะจัดให้ มีกาํ แพงกันเสียงชัวคราวทีสามารถเคลือนที
ได้ โดยรอบแหล่งกําเนิดเสียงเป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8
มิลลิเมตร 1 ชัน 2 ด้ าน กรุช่องว่างด้ วยแผ่นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้
47 dB(A) ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ ง่าย โดยนําไปวางรอบแหล่ งกําเนิดเสียงระยะห่ างจากแหล่งกําเนิด
ประมาณ 0.5 เมตร กว้ างประมาณ 6.0 เมตร ยาวประมาณ 15.0 เมตร และมีความสูงประมาณ 7.2 เมตร ซึง
เป็ นความสูงทีบดบังเสียงจากโครงการได้ ดังภาพที 4.1-1
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ทําให้ ระดับเสียงต่ อหน่ วยรับเสียงต่อพืนทีข้ างเคียงโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้ างไม่
เกินค่ ามาตรฐานระดั บ เสียงเฉลี ย 24 ชม. ไม่ เกิน 70 dB(A) อยู่ ในระดับเสียงทีชุ ม ชนยอมรั บ ได้ โดยมีร าย
ละเอียดของระดับเสียงทีลดลง ดังแสดงในตารางที 4.1-16
1.2) การรวมระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียง 2 แห่ง
เมือมีการรวมระดับความเข้ มเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงเมือผ่านกําแพงกันเสียง ช่ วงทําฐานราก
กับระดับเสียงพืนฐานบริเวณพืนทีโครงการ (Leq 24 hr.) ตรวจวัดเมือวันที 7-10 กรกฎาคม 2559 เฉลียเท่ากับ
53.8 dB(A) ดังนี

เมือมีแหล่งกําเนิดเสียง 2 แหล่ง ทํางานพร้ อมกัน การรวมระดับความเข้ มเสียง จะต้ องนําผลต่าง
ของแหล่งกําเนิดเสียงทังสอง (∆ L = L2 - L1) เทียบกับ แกน x ของกราฟ เพือลากเส้ นหาจุดตัดทีแกน y ซึง
จะได้ ค่าทีนํามาปรับแก้ (L+) โดยนําค่าไปรวมกับความเข้ มเสียงของแหล่งกําเนิดเสียงทีมีค่าสูง (L+ + L2) จะได้
ค่าเสียงจากแหล่งกําเนิด 2 แห่ ง รวมกัน (Lt)
ตัวอย่างการคํานวณเสียงทีได้รบั เมือผ่านกําแพงกันเสียง และเสียงทีอ้อมผ่านกําแพงกันเสียง
(1) หาค่ า ระดั บ เสียงทีลดลงจากกํา แพงกั น เสีย ง ด้ ว ยค่ า Fresnel Number หรื อ ค่ า “N” ดั ง นี
(Foreman, 1990) ใช้ ค่า N > 0
- สมการ N = 2δ
λ
เมือ δ = ผลต่ างของระยะทางจากแหล่ งกําเนิดเสียงถึงจุ ดรับเสียงอันเนืองมาจาก
ความสูงและความหนาของกําแพง
λ = ความยาวคลืนของคลืนเสียง (ม.)
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(2) หาเสียงเมือผ่านกําแพงกันเสียง และเสียงทีอ้ อมผ่ านกําแพงกันเสียง ดังนี (Foreman,
1990)

- สมการ δ = a + b – d
- หาค่าระดับเสียงลดลงเนืองจากกําแพงกันเสียง ดังนี (Maekawa formulas)
∆ L = 10 log (3+20N)

(4) ผลระดับเสียงเมือผ่านกําแพงกันเสียง และเสียงทีอ้ อมผ่านกําแพงกันเสียง ด้ านทิศเหนือ ช่ วง
ทําฐานราก ดังนี
- ระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียง ระยะ 5.1 เมตร [10] เท่ากับ 86.5 dB(A)
- ระดับเสียงเมือผ่านกําแพงกันเสียง [20] เท่ากับ 40.3 dB(A)
- ระดับเสียงเมืออ้ อมผ่านกําแพงกันเสียงสูง 7.2 เมตร [21] เท่ากับ 61.5 dB(A)
- ระดับ เสียงเมือผ่ านกํา แพงกัน เสียง และอ้ อ มกํา แพงกัน เสียง [22] เท่ ากับ 62.2 dB(A)
–---> (L1)
- ระดับเสียงพืนฐานบริเวณพืนทีโครงการ(Leq 24 hr) [8] เท่ากับ 53.8 dB(A)–--> (L2)
เมือนํามารวมระดับความเข้ มเสียง ได้ ดังนี
∆ L (L1 -L2)
= 61.5–53.8
∆L
= 7.7
ค่า ∆ L = 7.7 ไปเทียบกับกราฟ จะได้ ค่า L+
L+

=

0.7

Lt

=

0.7 + 61.5

ระดับความเข้ มเสียงจาก 2 แหล่งรวมกัน = 62.2 dB(A)
ดังนันบุคคลภายนอกจะได้ รับระดับความดังเสียง เท่ากับ 62.2 dB(A) ซึงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับ
เสียงเฉลีย 24 ชม. ไม่เกิน 70 dB(A) มีรายละเอียดดังตารางที 4.1-16
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1.3) ค่าระดับเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรืองค่าระดับเสียง
รบกวน กําหนดให้ ค่าระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืนฐาน ดังสมการ
ค่าระดับเสียงรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน-ระดับเสียงพืนฐาน (L90)
ตัวอย่างการคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนในช่วงทําฐานราก
ขั4นตอนที 1 คํานวณผลต่างของค่าระดับเสียง
- ระดับเสียงของแหล่งกําเนิด 2 แหล่ง
= 62.2 dB(A)–--> (1)
- ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 24hr)
= 53.8 dB(A)–--> (2)
เมือนํามาคํานวณผลต่างของค่าระดับเสียง ได้ ดังนี
∆ L (1) – (2)
= 62.2-53.8
∆L
= 8.4 dB(A)
ขั4นตอนที 2 เปรียบเทียบกับตารางแสดงตัวปรับค่าระดับเสียง
ผลต่างของค่าระดับเสียง dB(A)

ตัวปรับค่าระดับเสียง dB(A)

1.4 หรือน้ อยกว่า

7.0

1.5-2.4

4.5

2.5-3.4

3.0

3.5-4.4

2.0

4.5-6.4

1.5

6.5-7.4

1.0

7.5-12.4

0.5

12.5 หรือมากกว่า

0

นํา ผลต่ างของค่ าระดับเสียงทีได้ จากขันตอนที 1 มาเทียบตารางแสดงตัวปรั บค่ าระดับเสียง
พบว่าตัวปรับค่าระดับเสียงของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.5 dB(A)
ขั4นตอนที 3 ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน
- ระดับเสียงของแหล่งกําเนิด 2 แหล่ง
= 62.2 dB(A)
- ตัวปรับค่าระดับเสียง
= 0.5
dB(A)
- ดังนันค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน
= 62.2-0.5
= 61.7 dB(A)
โดย ระดับเสียงขณะมีการรบกวน(ช่วงฐานราก) = 61.7 dB(A)
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ระดับเสียงพืนฐาน (L90)
= 52.7 dB(A)
ทีตรวจวัดได้ บริเวณพืนทีโครงการ
ดังนันค่าระดับเสียงรบกวน
= 61.7-52.7
= 9.0 dB(A)
จากประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ.2550) เรืองค่ าระดับเสียง
รบกวน กําหนดให้ ค่าระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืนฐาน ดังนันในช่ วงฐานราก ด้ านทิศ
เหนือ ทีระยะห่ างจากแหล่งกําเนิดเสียงดัง 5.1 เมตร จะได้ รับเสียงรบกวนเมือผ่ านกําแพงกันเสียงแล้ ว เท่ากับ
9.0 dB(A) ซึงมีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศฯ ซึงสามารถสรุประดับเสียงรบกวนจากงาน
ก่อสร้ างในทิศอืน ดังแสดงในตารางที 4.1-16

2) ช่วงขึ4 นโครงสร้างอาคาร
ช่ วงงานขึนโครงสร้ างอาคาร โครงการจัดให้ มีกาํ แพงกันเสียงชัวคราวทีสามารถเคลือนทีได้ โดยรอบ
แหล่ ง กํา เนิ ด เสี ย งเป็ นผนั ง กั น เสี ย ง Cylence รุ่ น Zoundblock STC51 เป็ นแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ หนา 10
มิลลิเมตร 1 ชัน 2 ด้ าน กรุช่องว่ างด้ วยแผ่ นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 กว้ าง X ยาว ประมาณ 6
X6 เมตร ความสูงประมาณ 7.2 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 51 dB(A) ซึงทําให้ ระดับเสียงต่อหน่วยรับ
เสียงต่ อพืนทีข้ างเคียงโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้ างไม่ เกินค่ ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม. ไม่
เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงทีชุมชนยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดของระดับเสียงทีลดลงในแต่ละทิศทาง และ
ผลรวมของเสียงจากโครงการและระดับเสียงเฉลีย แสดงดังตารางที 4.1-16 และภาพที 4.1-1 สําหรับผู้ทอยู
ี ่
นอกอาคาร เมือได้ ติดตังวัสดุกันเสียง อยู่ในระดับเสียงรบกวน มีค่าไม่ เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของ
ระดับเสียงพืนฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ. 2550)

3) ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร
ช่ วงงานตกแต่งภายในอาคาร โครงการจัดให้ มีกาํ แพงกันเสียงชัวคราวทีสามารถเคลือนทีได้ โดยรอบ
แหล่งกําเนิดเสียงเป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร
1 ชั น 2 ด้ าน กรุช่องว่ างด้ วยแผ่ นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 กว้ าง X ยาว ประมาณ 6 X6 เมตร
ความสูงประมาณ 3.0 เมตร ปิ ดทึบ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ซึงทําให้ ระดับเสียงต่อหน่วยรับเสียง
ต่อพืนทีข้ างเคียงโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้ างไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม. ไม่เกิน 70
dB(A) อยู่ในระดับเสียงทีชุมชนยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดของระดับเสียงทีลดลงในแต่ละทิศทาง และผลรวม
ของเสียงจากโครงการและระดับเสียงเฉลี ย แสดงดังตารางที 4.1-16 และภาพที 4.1-1 สําหรับผู้ทีอยู่นอก
อาคาร เมือได้ ติดตังวัสดุกันเสียงอยู่ ในระดับเสียงรบกวน มีค่าไม่ เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับ
เสียงพืนฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ. 2550)
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4.1-1

7.03

ลานลางลอรถ

ดวย Submersible Pump 1 ชุด
ขนาด 5 ลิตร/วินาที TDH 3.0 เมตร

สูบน้ําใสออกจากโครงการ

ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร

บอดักตะกอน

ถนนส่วนบุคคล กว้ างประมาณ . เมตร

แนวรั้วชั่วคราวปKองกันเสียง
Cylence รุน Zoundblock STC47
กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 7.2 เมตร

อาคารโครงการ

ผังบริเวณกอสรางโครงการ แสดงตําแหนงกอสรางเสาเข็ม บานติดโครงการมากที่สุด

บ้ านพักอาศัยสูง 9 ชัน3

5.07
จอดรถ

จอดรถ

สํานักงาน
กอสราง

ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร

พื้นที่วาง

ดวย Submersible Pump 1 ชุด
ขนาด 5 ลิตร/วินาที TDH 3.0 เมตร

สูบน้ําใสออกจากโครงการ

บอดักตะกอน

10

0

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

เมตร

มาตราสวน

ผังบริเวณชวงกอสรางโครงการ

ซอยสุขุมวิท 31 กวาง 8.98-9.30 เมตร

ภาพที่

ถังเกรอะ-กรองไรอากาศ ขนาด 1,050ลิตร

แนวรั้วชั่วคราวปKองกันเสียง
Cylence รุน Zoundblock STC47
กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 7.2 เมตร

อาคาร 4 สูง 4: ชัน3
รร.สาธิตมศว.
(ฝ่ ายประถม)

VOQUE
Sukhumvit 31
3 ดิน
สูง 0 ชัน3 กับ 4 ชันใต้

5.11

แนวรั้วชั่วคราวปKองกันเสียง
Cylence รุน Zoundblock STC47
กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 7.2 เมตร

ลํารางสาธารณะ กวาง 3.1-3.5 เมตร

ภาพที่
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4.1-1(1)

5.06

แนวรั้วโครงการ
แนวกําแพงกันเสียงชั่วคราว

แนวกําแพงกันเสียงชั่วคราว สูง 7.2 เมตร
Cylence รุน Zoundblock STC 47
ลดความดังเสียงได 47 dB(A)

รูปตัดการ กอสรางโครงการ แสดงตําแหนงกอสรางเสาเข็ม ดานทิศตะวันตก

แนวการขุดคู กวาง 1.0 ลึก 2.0 เมตร

+1.50

อาคาร 10 สูง 16 ชั้น
รร.สาธิตมศว. (ฝFายประถม)

ตําแหนงเจาะเสาเข็ม

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ภาพที่

4.1-1(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

อาคาร 10 สูง 16 ชั้น

5.06

แนวเขตที/ดิน

การติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนที่ป.ดล/อมแหล1งกําเนิดเสียง

รร.สาธิตมศว. (ฝายประถม)

1

รูปตัด A-A

ช1วงขึ้นโครงสร/าง
ติดผนังกันเสียงชั่วคราว รุ1น Cylence
รุ1น Zoundblock STC 47 สูง 4.8 เมตร

+13.95
+10.95

ระดับพืนชัน &
ระดับพืนชัน

ระดับ

+0.00

ระดับพืนชัน

ระดับพืนชัน

+1.95

+4.95

+7.95

+16.95

ระดับพืนชัน !

ระดับพืนชัน

+19.95

+22.95

+25.95

ระดับพืนชัน #

ระดับพืนชันหลังคา

ระดับพืนหลังคา

อาคารโครงการ

แนวเขตที/ดินฝั/งตรงข้ าม

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

15

ระดับถนนหน้ าโครงการ -1.05

ติดผนังกันเสียงชั่วคราว
รุ1น Cylence รุ1น Zoundblock STC 47
ป.ดทึบ เมื่อมีการก1อสร/างช1วงตกแต1ง

แนวเขตที/ดิน

4-52

ภาพที่
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4.1-1(3)

+1.50

7.05
K

การติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนที่ป*ดลอมแหล-งกําเนิดเสียง (ต-อ)

1

2

+4.50

บานพักอาศัย

ช-วงขึ้นโครงสราง
ติดผนังกันเสียงชั่วคราว รุ-น Cylence
รุ-น Zoundblock STC 47 สูง 4.8 เมตร

แนวเขตที1ดิน

ระดับพืนชัน &
ระดับพืนชัน

+13.95
+10.95

+0.00
-1.05

+1.95

+4.95

รูปตัด B-B

ระดับ
ระดับถนนหน้ าโครงการ

ระดับพืนชัน

ระดับพืนชัน

ระดับพืนชัน

ระดับพืนชัน !

+16.95

+7.95

ระดับพืนชัน #

ระดับพืนชันหลังคา

ระดับพืนหลังคา

+19.95

+22.95

+25.95

อาคารโครงการ

A

5.09

แนวเขตที1ดิน

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ติดผนังกันเสียงชั่วคราว
รุ-น Cylence รุ-น Zoundblock STC 47
ป*ดทึบ เมื่อมีการก-อสรางช-วงตกแต-ง

VOQUE
Sukhumvit 31
สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใตดิน

ออกแบบใหถอดประกอบกันได

ออกแบบใหถอดประกอบกันได

Frame หลัก ขนาด 1.2 x2.4
ออกแบบให ถอดประกอบได

ผนังกันเสียง Cylence รุน Zoundblock STC 47
แผนไฟเบอรEซีเมนตEหนา 8 มม. 1 ชั้น 2 ดาน
กรุชองวาง ดายแผนกรุผนัง Cylence
รุน Zoundblock S050
ขนาด 0.60 x 1.2 เมตร จํานวน 4 แผน/ชุด

ลดระดับเสียงได 47 dB(A)

ม
0.60

.

โครงเคราสําเร็จ C65, U66 เบอรE 24
แผนกรุผนัง Cylence
รุน Zoundblock S050
แผนไฟเบอรEซีเมนตEหนา 8 มม. 1 ชั้น 2 ดาน

โครงเคราสําเร็จ C65, U66 เบอรE 24

ภาพที่

4.1-1(4)

ผนังกันเสียงแบบเคลื่อนที่ที่ใชสําหรับปดลอมแหลงกํ
4-54 าเนิดเสียงชนิดที่ 1
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ออกแบบใหถอดประกอบกันได

ออกแบบใหถอดประกอบกันได

Frame หลัก ขนาด 1.2 x2.4
ออกแบบให ถอดประกอบได

ผนังกันเสียง Cylence รุน Zoundblock STC 51
แผนไฟเบอรDซีเมนตDหนา 10 มม. 1 ชั้น 2 ดาน
กรุชองวาง ดายแผนกรุผนัง Cylence
รุน Zoundblock S050
ขนาด 0.60 x 1.2 เมตร จํานวน 4 แผน/ชุด

ลดระดับเสียงได 51 dB(A)

ม
0.60

.

โครงเคราสําเร็จ C65, U66 เบอรD 24
แผนกรุผนัง Cylence
รุน Zoundblock S050
แผนไฟเบอรDซีเมนตDหนา 10 มม. 1 ชั้น 2 ดาน
โครงเคราสําเร็จ C65, U66 เบอรD 24

ภาพที่

4.1-1(5)

ผนังกันเสียงแบบเคลื่อนที่ที่ใชสําหรับปดลอมแหลงกํ
4-55 าเนิดเสียงชนิดที่ 2
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ระยะทางจาก
แหล่งกําเนิดเสียง
(เมตร)

10.0 เมตร

5.1

7.0

-

5.3

ผูท้ ีได้รบั เสียง

ระยะอ้างอิง

ทิ ศ เ ห นื อ อ า ค า ร ชุ ด พั ก อ า ศั ย VOQUE
Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั น กั บ 1 ชั น ใ ต้ ดิ น
จํานวน 1 อาคาร

ทิศใต้ ถนนส่วนบุคคล กว้างประมาณ 5.0 เมตร
ถัดไปเป็ นบ้ านเลขทีG 71/4 (สูง 2 ชัน จํานวน 1
หลัง) และบ้ านเลขทีG 71/5 (สูง 2 ชัน จํานวน
2 หลัง)

ทิ ศ ตะวั น ออก ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 กว้ าง
8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ อ งจราจร/
ทิศ ทาง และลํา รางสาธารณะ กว้ า ง 3.1-3.5
เมตร ถัดไปเป็ นพืนทีGว่างรอการใช้ ประโยชน์

ทิ ศ ตะวั น ต ก อ า ค า ร ต้ น แ บ บ ฉั น ท ศึ ก ษ า
เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง
16 ชั น ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

62.3

-

60.8

62.4

ทีGมา : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริGง คอนซัลแตนท์ จํากัด

ค่าระดับเสียงรบกวน

ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม.

9.1

-

7.1

9.2

ค่าระดับการ
รบกวน

ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืนฐาน

ไม่เกิน 70 dB(A)

53.8 dB(A)

35.4

-

32.7

35.7

ระดับเสียงพืนฐานเฉลียบริเวณพืนทีโครงการ (Leq24 hr.)

8.8

-

5.9

9.0

80

52.7 dB(A)

62.0

-

60.1

62.2

81

ระดับเสียง
เมือมีกําแพง
กันเสียง

ระดับเสียง
เมือรวมกับเสียง
ภายนอก

ค่าระดับการ
รบกวน

ระดับเสียง
เมือรวมกับเสียง
ภายนอก

ระดับเสียงพืนฐานบริเวณพืนทีโครงการ (L90)

40.0

-

37.5

40.3

ระดับเสียง
เมือมีกําแพง
กันเสียง

งานขึนโครงสร้าง

งานทําฐานราก

42.5

-

40.0

42.8

54.2

-

54.0

54.2

84

-5.5

-

-5.7

-5.5

ระดับเสียง
ค่าระดับการ
เมือรวมกับ
รบกวน
เสียงภายนอก

งานตกแต่งและเก็บงาน
ระดับเสียง
เมือมีกําแพง
กันเสียง

ระดับเสียงทีอาคารโดยรอบจะได้รบั ช่วงการก่อสร้างโครงการ (dB(A))

ตารางที 4.1-16 ระดับเสียงรวมต่อชุมชนข้ างเคียงช่วงทําฐานราก ขึนโครงสร้ างอาคาร งานตกแต่งและเก็บงาน เมือติดตังกําแพงกันเสียงชัวคราว
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4-65

4-66

4-67

4-68

4-69

4-70
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บทที 4
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) เสียงจากเครืองยนต์ของเครืองปั4 มนํ4า
โครงการจัดให้ มีเครืองปั˜ มนํา อยู่ บริเวณชันใต้ ดินของโครงการ โดยเลือกให้ อยู่บริเวณห้ องเครือง
ปั˜มนํา เพือให้ อยู่ห่างไกลจากห้ องชุดพักอาศัยมากทีสุด รายละเอียดดังนี
- ระดั บ เสียงทีเกิด จากเครื องปั˜ ม นํา คาดว่ า มี ร ะดั บ เสียงประมาณ 95-102 dB (A) (ทีมา :
http://www.thaisafetywork.com/ตัวอย่ าง ระดับความดังของเสียงจากแหล่ งทีมาต่ างๆ คิด
เป็ น dB(A))
- โครงการจัดให้ ห้องเครืองปั˜ มนํา เป็ นผนังอิฐทีมีความหนา 200 มม. สามารถลดระดับเสียงที
ทะลุผ่านได้ ประมาณ 34 dB(A)
- คาดว่าระดับเสียงทีผ่านกําแพงผนังห้ องเครืองปั˜มนําของโครงการ จะมีระดับเสียงทีทะลุผ่านผนัง
ได้ ประมาณ 61-68 dB(A) ซึงเป็ นไปตามมาตรฐานทัวไปทีกําหนดระดับความดังของเสียงต้ อง
ไม่เกิน 85 dB(A) ทีระยะ 1 เมตร เมือวัดจากผนังห้ องด้ านนอก
- มีค่าระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq24) บริเวณพืนทีโครงการ 53.8 dB(A)
- ค่าระดับเสียงเมือผ่านผนังห้ องเครืองปั˜มนํา ทีบุคคลภายนอกจะได้ รับ คือ 61.5-68.3 dB (A)
- จากผลการคํานวนระดับเสียงรบกวน เมือผ่านผนังอิฐทีมีความหนา 200 มิลลิเมตร มีค่าระดับ
เสียงรบกวนสูง สุด 8.3 dB(A) ของระดับ เสียงพื นฐาน (L90) ซึ งมี ค่าไม่ เกิน ค่ าระดับ เสียง
รบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่ งชาติ
ฉบับที 29 (พ.ศ. 2550)
- ดังนันคาดว่าเสียงจากเครืองยนต์ต้นกําลังในห้ องจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และ
ผู้อาศัยอยู่ข้างเคียงอย่างไม่มีนัยสําคัญ

2) เสียงจากรถยนต์
บริเวณพืนทีโครงการ มลภาวะทางเสียงทีจะเกิดขึนส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึนจากการจราจร โดย
เกิดจากรถยนต์ทแล่
ี นเข้ า-ออกโครงการ ซึงเป็ นเสียงทีได้ ยินเป็ นปกติประจําอยู่แล้ วสําหรับสังคมเมือง ประกอบ
กับโดยปกติรถยนต์ทขัี บขีภายในโครงการ จะขับขีด้ วยความเร็วตํา ส่งผลให้ เกิดปัญหาเรืองเสียงลดลงจึงไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด
- ระดับเสียงทีเกิดการจราจรจากรถยนต์ทีวิงภายในโครงการนัน มีระดับเสียงอยู่ ที 60-65
dB(A) สําหรับรถยนต์ (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. หลักการจัดการสิงแวดล้ อม. 2546)
- มีค่าระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง (Leq24) บริเวณพืนทีโครงการ 53.8 dB(A)
- ค่าระดับเสียงการจราจรภายในโครงการ ทีบุคคลภายนอกโครงการจะได้ รับ คือ 61.0-65.4
dB (A)
- จากผลการคํา นวนระดั บเสียงรบกวน จากการจราจรภายในโครงการ ที บุ ค คลภายนอก
โครงการจะได้ รับ มีค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด 7.3 dB(A) ของระดับเสียงพืนฐาน (L90)
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ซึงมีค่าไม่ เกินค่าระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืนฐาน ตามประกาศคณะ
กรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที 29 (พ.ศ. 2550)
- ดังนันคาดว่าเสียงจากการจราจรภายในโครงการ ทีบุคคลภายนอกโครงการจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และผู้อาศัยอยู่ข้างเคียงอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทังนีได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านเสียง ช่วงเปิ ดดําเนินการไว้ ดังนี
1. จํากัดความเร็วรถเมือเข้ าสูพ่ นที
ื โครงการให้ มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดบั เครืองยนต์ทนั ทีเมือจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ ไฟฟ้ าและเครืองจักร เช่น ปั˜มนํา เครืองปรับอากาศ เป็ นต้ น ให้ มี
ประสิทธิภาพดีอยูเ่ สมอ เพือป้ องกันเสียงดังจากการทํางานทีขาดประสิทธิภาพ

4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพือช่วยเป็ นแนวดูดซับ
เสียงจากภายนอกได้
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4.1.5 แรงสันสะเทือน
ช่วงก่อสร้าง
การใช้ เสาเข็ม ของโครงการเป็ นแบบ Full Centre Auger With Pile Toe Grouting (FC-PTG) จะใช้
สว่านใส่ในรูตรงกลางเสาเข็ม (Spun Pile) เจาะและกดเสาเข็มลง ทําสลับกันไปจนเหลือระยะความสูงของเสาเข็ม
สูงจากพ้ นดินประมาณ 5 เมตร แล้ วจึงใช้ หัวกด Hydraulic กดเสาเข็มจนได้ นาํ หนักทีต้ องการ เป็ นวิธีทีมีแรงสัน
สะเทือนในระดับตํา ซึงจะช่ วยแก้ ไขปัญหาด้ านการเกิดแรงสันสะเทือน และป้ องกันการทรุดตัวทีส่งผลกระทบต่อ
พืนทีข้ างเคียง โดยมีรายละเอียดซึงเปรียบเทียบกับวิธี Bored Pile (Wet Process) ได้ ดังนี
FC-PTG
(Full Center Auger with Pile Toe Grouting)

Borad Pile
(Wet Process)

1) การขนส่งเสาเข็มเข้ าสถานทีก่อสร้ างใช้ จาํ นวนเทียวรถขนส่งเสา 1) มีปัญหารบกวนอาคารข้ างเคียงเนื องจาการขนส่ ง ของจํา นวนเทียวรถขน
เข็มเข้ าสถานทีก่อสร้ างน้ อยกว่าจํานวนเทียวรถขนคอนกรีตผสม คอนกรีตผสมเสร็จ(Ready Mixed Concrete)มากกว่าจํานวนเทียวรถขนส่ง
เสร็จ ของเสาเข็ม ระบบ Borad Pile ถึ ง 2 เท่า ซึ งจะรบกวน เสาเข็มระบบ FC-PTG ถึง 2 เท่า
อาคารข้ างเคียงจากปัญหาขนส่งน้ อยกว่า
2) Strength ของเนื อคอนกรี ต จะสู ง 500 ksc. หรื อ มากกว่ า 2) Strength ของเนื อคอนกรี ต สู ง เพี ย ง 210-240 ksc. เท่ า นั นเพราะเป็ น
เนืองจากเป็ นเสาเข็มทีหล่อสําเร็จจากโรงงานโดยตรง
คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete)
3) การตรวจสอบคุณ ภาพเสาเข็มสามารถตรวจสอบด้ ว ยสายตา 3) ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตทีเทลงในหลุมเจาะได้ โดยทัวถึงพอดี
ตังแต่อยู่ ทสถานที
ี
ก่อสร้ างก่อนปั กเสาเข็มจมดิน ทํา ให้ สะดวก ซึงหากผู้ปฏิบัติงานขาดความชํานาญและความระมัดระวัง อาจเกิดปัญหาดิน
ในการควบคุ ม งานและประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการควบคุ ม พังทลายทําให้ ผนังของรูทเจาะเสี
ี
ยหายจนเสาเข็มมีลักษณะเป็ นคอคอตและ
คุณภาพคอนกรีตมากกว่า
คอนกรีตอาจถูกปะปนจากดินทีพังทลายจนคุณภาพคอนกรีตไม่ดี
4) ไม่มีมลภาวะ และสิงสกปรกจากการทํางาน

4) เกิ ด มลภาวะจากดิ น ที เจาะขึ นมาปริ ม าณค่ อ นข้ างมากและนํา โคลน
Bentonite รวมทังเศษขีปูนทีตกเลอะเทอะระหว่างเส้ นทางขนส่งจากรถขน
คอนกรีตผสมเสร็จทีวิงเข้ าไปในสถานทีก่อสร้ าง

5) เสาเข็มระบบ FC-PTG ใช้ มอเตอร์สว่านเจาะดินเหมือนเสาเข็ม 5) เกิดมลภาวะทางเสียงเนืองจากกรรมวิธกี ารกดปลอกเหล็ก Casing ลงไปใน
Borad Pile แต่เสา FC-PTG จะไม่มีมลภาวะทางเสียงทีเกิดจาก ดิ น ที มี ร ะ ดั บ ค ว า ม ลึ ก ป ร ะ ม า ณ 12.00-15.00 เ ม ต ร (ใ น เ ข ต
กรรมวิธกี ารกดและถอนปลอกเหล็ก Casing เนืองจากจะใช้ การ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) รวมทังการถอดปลอกเหล็ก Casing ขึน
จากดิน โดยการใช้ เครืองกดสันสะเทือน (Vibrohammer)
เจาะสว่านพร้ อมกดเสาเข็มลงไปในดินแทน Casing
6) การทํา งานติ ด ตั งเสาเข็ ม ระบบ FC-PTG จะไม่ มี แ รงสั น 6) เกิดแรงสันสะเทือนจากการกดใส่ปลอกเหล็ก Casing และถอนปลอกเหล็ก
สะเทือนจากการทํา งานเลย เนืองจากไม่ มีการใช้ ปลอกเหล็ก Casing ขึนมาจากดินโดยการใช้ เครืองกดสันสะเทือน ซึงแรงสันสะเทือนจะ
Casing เหมือนเสาเข็มระบบ Borad Pile
ก่อให้ เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่ออาคารข้ างเคียงให้ แตกร้ าวเสียหาย
ได้
7) เสาเข็มสามารถรับนําหนักบรรทุกได้ ตามต้ องการแน่นอนโดยค่า 7) การรับนําหนักบรรทุกของเสาเข็มไม่แน่นอน และเน้ นทีค่า Friction
Friction และค่า End Bearing
8) สภาพผิวคอนกรีตของเสาเข็มเรียบมัน และมีความหนาแน่นสูง 8) ผิวคอนกรีตของเสาเข็ม Borad Pile ไม่เรียบ ความหนาแน่นของคอนกรีตที
ถึง 2,600 kg/cu.m. และ Strength ของเนือคอนกรีตจะสูง 500 ใช้ เพียง 2,400 kg/cu.m. และ Strength คอนกรีต 210-240 ksc.เท่านัน
ksc. ดังนันจึงมีคณ
ุ สมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของ Sulphate โอกาสที เกิ ด Sulphate และ Chloride Attack ที จะมากระทบต่ อ เนื อ
และ Chloride ทีจะมา กระทบต่อเนือคอนกรีตและเหล็กเสริม คอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีตจึงมีสูงกว่า
คอนกรีตได้ ดกี ว่า
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FC-PTG (Full Center auger with Pile Toe Grouting)
ระบบเจาะกดเสาทั4งต้น และฉีดนํ4าปูนแรงดันสูง
จากกรณีรายงานผลการตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือน ของบริษัท รักดีหามจัว จํากัด เป็ นบริษัททีปรึกษา
ทางด้ านสิงแวดล้ อม ได้ มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส แลบ จํากัด เป็ นผู้ดาํ เนินการตรวจวัดระดับความสัน
สะเทือน จากการใช้ เสาข็มระบบ FC-PTG (Full Center auger with Pile Toe Grouting) บริเวณซอยบรมราชนนี
15 ในวันที 9 พฤศจิกายน 2559 ในระยะ 4,7 และ 10 เมตร มีแรงสันสะเทือนทีตรวจวัดได้ อยู่ในช่ วง 0.823.25 มิลลิเมตร/วินาที (ภาคผนวกที 3)

4-75

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4

จากผลการตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือน ระยะห่ างทีน้ อยทีสุดทีระยะ 4 เมตร (13.12 ฟุต) มีค่าแรงสัน
สะเทือนจากการทําเสาเข็มระบบ FC-PTG เท่ากับ 3.25 มิลลิเมตร/วินาที หรือ 0.128 นิว/วินาที
ดังนันโครงการจึง ขอปรับเปลียน การใช้ เสาเข็มของโครงการเป็ นแบบ Full Centre Auger With Pile
Toe Grouting (FC-PTG) ซึงเป็ นวิธที มีี แรงสันสะเทือนในระดับตํา และเพือความปลอดภัยต่อพืนทีข้ างเคียง ซึง
สามารถคํานวณระดับแรงสันสะเทือน ในระยะอ้ างอิง 25 ฟุต ได้ ดังนี
จากสูตร
ในขณะที

PPV equip = PPV ref x (25/D)1.5
PPV equip = ความเร็วสูงสุดของอุปกรณ์ทระยะทางต่
ี
างๆ (นิว/วินาที)
PPV ref = ระดับแรงสันสะเทือน อ้ างอิง 25 ฟุต (นิว/วินาที)
= ระยะทางจากอุปกรณ์ถงึ จุดทีได้ รับแรงสันสะเทือน (ฟุต)
D
(* เนืองจากสภาพธรณีวิทยาของกรุงเทพมหานครเป็ นดินอ่อน และ 25/D >1 จึงเลือกใช้ ค่ายกกําลัง 1.5)

แทนค่า 0.128 = PPV ref x (25/13.12)1.5
PPV ref = 0.049 นิว/วินาที

ช่วงก่อสร้าง
การก่อสร้ างโครงการจะก่อสร้ างฐานรากด้ วยการทําเสาเข็มเจาะ ค่าความเร็วของแรงสันสะเทือนจะเลือก
ใช้ ค่าของเสาเข็ม แบบ Full Centre Auger With Pile Toe Grouting (FC-PTG) ใช้ ค่าเฉลีย 0.049 นิว/วินาที
ในระยะอ้ างอิง 25 ฟุต
สําหรับอาคารทีอยู่ใกล้ และอาจจะได้ รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้ างอาคารโครงการมากทีสุด
ได้ แก่ อาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residence Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชัน กับ 1 ชันใต้ ดนิ จํานวน 1
อาคาร ด้ านทิศเหนื อ (จัดอยู่ ในกลุ่มอาคารประเภทที 2 ห่ างจากเสาเข็มอาคารโครงการประมาณ 5.1 เมตร
(16.56 ฟุต) จะได้ รับแรงสันสะเทือนจากการก่อสร้ างอยู่ในช่ วง 2.31 มิลลิเมตร/วินาที แสดงรายละเอียดการ
คํานวณดังต่อไปนี
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จากสูตร
ในขณะที

PPV equip = PPV ref x (25/D)1.5
PPV equip = ความเร็วสูงสุดของอุปกรณ์ทระยะทางต่
ี
างๆ (นิว/วินาที)
PPV ref = ระดับแรงสันสะเทือนจากตารางอ้ างอิง (นิว/วินาที)
D = ระยะทางจากอุปกรณ์ถงึ จุดทีได้ รับแรงสันสะเทือน (ฟุต)
(* เนืองจากสภาพธรณีวทิ ยาของกรุงเทพมหานครเป็ นดินอ่อน และ 25/D >1 จึงเลือกใช้ ค่ายกกําลัง 1.5)

= 0.049 x (25/16.56)1.5
= 0.091
นิว/วินาที
มิลลิเมตร/วินาที
= 2.31
ตารางที 4.1-17 ระดับแรงสันสะเทือนทีเกิดจากการก่อสร้ างโครงการ ต่อพืนทีข้ างเคียงโดยรอบโครงการ โดย
ใช้ เสาเข็มแบบ Full Centre Auger With Pile Toe Grouting (FC-PTG)
แทนค่า

PPV equip

พื4 นทีติดโครงการ 4 ทิศ

ค่ามาตรฐาน
ระยะห่างจากแนวอาคาร ถึงตัว ความสันสะเทือน
อาคารทีอยู่ติดกับโครงการ ทีได้จากการคํานวณ (มิลลิเมตร/วินาที)
(เมตร)
(มิลลิเมตร/วินาที) ชั4นบนสุดของอาคาร

ทิศเหนือ : อาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residence Condominium Sukhumvit
31 สูง 8 ชัน กับ 1 ชันใต้ดนิ จํานวน 1 อาคาร

5.1

2.31

≯5

ทิศใต้ : ทางเข้ าออกทีดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที 71/4 (สูง 2 ชั น จํา นวน 1 หลั ง ) และบ้ า นเลขที 71/5 (สูง 2 ชั น
จํานวน 2 หลัง)

7.0

1.41

≯5

ทิศตะวันออก : ถนนซอยสุขุมวิท 31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํานวน 1 ช่อง
จราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพืนทีว่าง
รอการใช้ ประโยชน์

ปัจจุบันเป็ นพืนทีว่างรอการใช้ ประโยชน์ (สํารวจเดือน สิงหาคม 2559)

ทิ ศ ตะวัน ตก : อาคารต้ น แบบฉั น ทศึก ษา เฉลิ ม พระเกีย รติ ศ รี น คริ น ทร์
(อาคาร 10) สูง 16 ชัน ของโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย ศรีนคริน ทรวิโ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

5.3

2.18

≯5

โครงการจัดให้ มีมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้ อม ด้ านความสันสะเทือน ในช่ วงก่อสร้ าง
ดังนี
1. การเจาะเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วิธี Full Centre Auger With Pile Toe Grouting (FC-PTG) ซึงเป็ น
วิธีทีไม่ มีแรงสันสะเทือน และมีเสียงรบกวนน้ อย เพือลดแรงสันสะเทือนต่ ออาคารข้ างเคียงน้ อย
ทีสุด
2. ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ าทีจากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไปแจ้ งต่อผู้พักอาศัยทีอยู่ติดพืนที
โครงการ และพื นทีใกล้ เคียง โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ ายประถม พร้ อม
ทังแจ้ งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ าหน้ าทีควบคุมการก่อสร้ าง เพือให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง และแจ้ ง กํา หนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุ ช่ ว งเวลาที จะเจาะเสาเข็ม ให้ กลุ่ ม พื นทีติ ด
โครงการทราบอย่างชัดเจน
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3. การวางลําดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลําดับการเจาะเสาเข็มให้ มีแรง
ดันด้ านข้ างกระจายไปในทิศทางทีมีสงปลู
ิ กสร้ างน้ อยทีสุด
4. ตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกัน
ตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่ายรูปเป็ นหลักฐานและจัดทําสําเนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กบั โครงการ 1 ชุด
และเจ้ าของอาคาร 1 ชุด เพือใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย
5. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้ างเคียง หากมีความเสียหายจากการเจาะเสาเข็ม และการ
ก่อสร้ างของโครงการ เจ้ าของโครงการต้ องรับผิดชอบความเสียหายทังหมดทันที
6. จัดทีมงานฝ่ ายช่างและวิศวกรเข้ าประเมินพืนทีทีได้ รับการเดือดร้ อนจากการเจาะเสาเข็มของโครงการ
เพือซ่อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารทีแตกร้ าวทรุดตัวทันที เมือมีการเข้ าแจ้ งเหตุ ให้ สามารถ
กลับมาใช้ งานได้ ตามปกติทนั ที
7. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึงค่ าเสียหายของอาคารข้ าง
เคียง และความเสียหายจากการก่อสร้ างต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกด้ วย
8. จัดศูนย์รับเรืองราวร้ องทุกข์กับชุมชนใกล้ เคียง พร้ อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ ายช่ าง และ
วิศวกรโครงการ กรณีมีการร้ องเรียนให้ แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
9. ต้ องมีวศิ วกรควบคุมงานก่อสร้ างทุกขันตอน เพือป้ องกันความเสียหายแก่อาคารข้ างเคียง
10. ตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือ น บริ เวณด้ านทิศเหนือของโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกิน
มาตรฐาน โครงการต้ องรีบดําเนินการแก้ ไข และปรับปรุงให้ ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐาน
ทันที หากกรณีมีผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวหรือร้ องเรียนจากอาคารข้ างเคียง ได้ แก่ อาคารชุด
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 , บ้ า นเลขที 71/4 , บ้ า นเลขที 71/5 และ
โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม) โครงการต้ องเพิมจุ ด
ตรวจวัดแรงสันสะเทือนในบริเวณทีได้ รับผลกระทบ
11. กํา หนดช่ วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่ วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวัน จัน ทร์ ถึงวั นเสาร์ และงด
กิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทังหลีกเลียงการเจาะเสาเข็มใน
ช่ วงเวลากลางคืน ซึงจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีทีจําเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบ และได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการมี ลัก ษณะเป็ นอาคารเพื อการอยู่ อ าศั ย โดยกิจ กรรมต่ างๆ ทีเกิด ขึ นภายในโครงการเป็ น
กิจกรรมของการอยู่อาศัยเท่านัน ไม่มีกจิ กรรมใดทีจะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านความสันสะเทือนแต่อย่างใด ดังนัน
จึงคาดว่าในระยะดําเนินการจะไม่มีผลกระทบด้ านความสันสะเทือน
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4.1.6 การเกิดแผ่นดินไหว
ช่วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการ
พืนทีโครงการตังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงอยู่ในบริเวณทีได้ รับผลกระทบหากเกิดแผ่ นดินไหวใน
บริเวณทีมีแนวรอยเลือนแผ่นดินดังทีกล่าวไว้ ในบทที 3 กรุงเทพมหานครอยู่ในแนวเขตทีมีความรุนแรงของการ
เกิดแผ่ นดินไหว ทีระดับ 5-7 เมอร์ คัลลี เขต ก.2 (สีส้ม ) เป็ นระดับทีทุกคนจะเกิดความตกใจ สิงก่ อสร้ างที
ออกแบบไม่ดีจะปรากฏความเสียหาย ระดับน้ อยถึงปานกลาง ทังนีโครงการได้ ออกแบบ และก่อสร้ างอาคารเพือ
ต้ านแรงแผ่นดินไหว ข้ อกําหนดของ มยผ. 1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้ านทานการสันสะเทือนของแผ่น
ดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 (ภาคผนวกที 2) และกํา หนดแผนเพือ
เตรียมความพร้ อมเมือเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึน ดังนี
1. ออกแบบและก่อสร้ างอาคารให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทกํี าหนดตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็ นไป
ตามมยผ 1302-52 ซึงเป็ นมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้ านแรงแผ่นดินไหว
2. โครงสร้ างอาคาร ได้ ออกแบบคํานวณให้ สามารถรั บแรงสันสะเทือนของแผ่ น ดินไหวตามวิธีเฉือน
ทังหมด ทังในแนวราบทีระดับพืนดินและในแนวราบทีกระทํา ต่ อพืนชันต่ างๆ ตามข้ อกําหนดกฎ
กระทรวง พ.ศ.2550
3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ติดตังป้ ายคํา แนะนํา ในการปฏิบัติตน เมือเกิดแผ่ นดินไหวไว้ ในบริ เวณทีเห็นได้ ชัดเจน เช่ น
ภายในห้ องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้ าลิฟต์
(2) มีไฟฉายพร้ อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ โถงทางเดินแต่ละชันของอาคาร และให้ ทุกคน
ทราบว่าอยู่ทใดของอาคาร
ี
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบืองต้ น
(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็ นต้ น
(5) ทราบตําแหน่งของวาล์วปิ ดก๊าซ สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้ า
(6) อย่าวางสิงของหนักบนชันหรือหิงสูงๆ เพราะเมือเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็ นอันตรายได้
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครืองใช้ หนักๆให้ แน่นกับพืน
(8) มีการวางแผนเรืองจุดนัดพบทีปลอดภัย ในกรณีทต้ี องพลัดจากกันเพือมารวมตัวกันอีกครัง
(9) ติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมือเกิดแผ่ นดินไหวในบริ เวณทีเห็นได้ ชัดเจน เช่ น
บริเวณหน้ าหรือภายในลิฟต์
4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
(2) ถ้ าอยู่ภายในห้ องพัก ให้ ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้ องพักทีมีโครง สร้ างแข็งแรง สามารถรับ
นําหนักได้ มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้ าต่าง
(3) ห้ ามใช้ ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
(4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตังสติให้ มัน และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิงล้ มทับได้
(5) อย่าใช้ เทียน ไม้ ขดี ไฟ หรือสิงทีก่อให้ เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีกา๊ ซรัวอยู่บริเวณนัน
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5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ตรวจสอบตัวเอง และคนรอบข้ างว่าได้ รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ ปฐมพยาบาลเบืองต้ นก่อน
(2) รีบออกจากอาคารทีเสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร หรือพังทลายได้
(3) ใส่รองเท้ าหุ้มส้ น เพราะอาจมีเศษแก้ วหรือวัสดุแหลมคมอืน ทําให้ ได้ รับบาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ท่อนํา ท่อก๊าซ เพือป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรัว หากได้ กลินให้ เปิ ดประตู
หน้ าต่างทุกบาน
(5) ให้ ออกห่างจากบริเวณทีมีสายไฟรัว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
(6) เปิ ดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้ โทรศัพท์นอกจากจําเป็ นจริงๆ
(7) สํารวจดูความเสียหายของท่อส้ วม และท่อนําทิงก่อนใช้
(8) หลีกเลียงการเข้ าไปในเขตทีมีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

4.1.7 ทรัพยากรนํ4า
จากการสํารวจบริเวณพืนทีโครงการไม่พบแหล่ งนํา ผิวดินประเภท คู คลอง หรือลํารางอยู่ภายในพืนที
โครงการ สําหรับบริเวณพืนทีใกล้ เคียงโครงการ มีท่อระบายนําสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
และลํารางสาธารณะซอยสวัสดี ตังอยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 9.5 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออก ตังขนาน
ไปกับถนนสุขุมวิท 31 เป็ นลํารางสาธารณะดาด คสล. มีความกว้ าง 3.1-3.5 เมตร ยาว 1,535 เมตร อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขตวัฒนา มีการใช้ ประโยชน์เพือรองรับนําฝน และนําเสียจากชุมชน มีทิศทางการ
ระบายนําจากด้ านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ เพือระบายนําลงสู่คลองแสนแสบต่อไป

ช่วงก่อสร้าง
โครงการจัดให้ มีห้องนําคนงานก่ อสร้ าง จํา นวน 10 ห้ อง รองรั บนําเสียจากห้ อ งส้ วมและการซักล้ าง
ประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน และใช้ ระบบบําบัดนําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ
ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ซึงเพียงพอต่อการบําบัดนําเสียของคนงานก่อสร้ างและบําบัดจนได้ ค่าตาม
มาตรฐานนําทิง ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 31
ด้ านหน้ าโครงการ
ทังนีโครงการได้ กาํ หนดแนวทางการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านทรัพยากรนํา ช่วงก่อสร้ าง ดังนี
1. จัดระบบระบายนําชัวคราวรอบพืนทีก่อสร้ างเป็ นรางระบายนําแบบเปิ ดกว้ าง 1.0x1.0 เมตร และ
บ่ อ ดั ก ขยะ จํา นวน 2 บ่ อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่ อ นระบายเฉพาะนําใสออกนอกพื นที
โครงการ ลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
2. จัดห้ องนําคนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพืนทีก่อสร้ าง จํานวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบบําบัดนําเสียแบบ
เกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายนําสาธารณะ
3. จัดห้ องนําคนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัดนําเสียแบบเกรอะกรองไร้ อากาศ และเติม อากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร จํา นวน 2 ชุ ด มีประสิทธิภาพในการ
บําบัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะ
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4. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนําอย่างสมําเสมอ เพือ
ป้ องกันกลินเหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือโรค
5. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกําจัดเป็ นประจําทุก 2 เดือน/ครัง หรือเมือส่วน บ่อเกรอะเต็ม
6. เมือเสร็จสินการก่อสร้ างให้ สบู ตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิงทังหมด พร้ อมฆ่าเชือโรคด้ วย
การโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
7. จัดคนงานทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพือป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือ
กีดขวางการไหลของนํา
8. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาอย่
ํ างประหยัด เพือลดปริมาณการเกิดนําเสีย

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) การจัดการนํ4าเสีย
โครงการใช้ ระบบบํา บั ดนําเสียรวม ชนิดดักไขมัน -แยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิว
สัมผัส จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนําเสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับรองรับนําเสียจากห้ องนํา การอาบ ซัก
ล้ าง ส่วนครัวจากห้ องพักอาศัย และจากห้ องพักขยะรวม โดยรวบรวมมาตามท่อรวบรวมนําเสียภายในอาคาร และ
เข้ าระบบบําบัดนําเสียรวม ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตก
ตะกอน
นําทิงทีผ่ านการบํา บัดจากโครงการจะมีค่า BOD ไม่ เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นไปตามประกาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาฉบั บ ประกาศทัวไป เล่ ม 122 ตอนที 125 ง ลงวั น ที 29 ธัน วาคม
พ.ศ.2548) และระบายออกสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ต่อไป
ทังนีโครงการได้ กาํ หนดแนวทางการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านทรัพยากรนํา ช่วงเปิ ดดําเนินการ ดังนี
1. จัดให้ มีระบบบําบัดนําเสียรวม ชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนําเสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึงฝังอยู่ใต้ ดิน ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน
ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน โดยนําทีผ่านการบําบัดจะมีค่าตาม
มาตรฐานคุณภาพนําทิงของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้ อม โดยระบายนําด้ วยเครืองสูบนําทิงแบบ Submersible Pump (SP-01 และ 02) สําหรับสูบ
นําทิงขนาด 0.15 ลู กบาศก์เมตร/นาที จํา นวน 2 ชุ ด (ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1 ชุ ด) ผ่ านท่อ
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 2 นิ ว ระบายเข้ าสู่บ่ อ ตรวจคุ ณภาพนําก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายนํา
สาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
2. รณรงค์ให้ มีการคัดแยกนํามันพืชทีใช้ แล้ วใส่ภาชนะ หรือขวดนํามันพืชเก่า และนําไปเก็บยังห้ องพัก
ขยะประจําชัน หลังจากนันให้ แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ ในห้ องพักขยะรวม เพือรอการนําไปจําหน่าย
ให้ กบั แหล่งรับซือ
3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนทีถังดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้ เรียบร้ อย แล้ วไป
เก็บในห้ องพักขยะแห้ ง เพือรอการนําไปใช้ ประโยชน์ หรือกําจัด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากถังแยกกากตะกอนทุก 6 เดือน หรือเมือถังเต็ม
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5. จัดให้ มีการกําจัดก๊าซมีเทนทีเกิดขึนจากบ่อเกรอะโดยใช้ พืนทีสีเขียวบริเวณใกล้ เคียงกับระบบบําบัด
นําเสียรวม ขนาดพืนที 0.95 ตารางเมตร จํานวน 1 บ่อด้ วยวิธี Soil Bed โดยใช้ แบคทีเรียทีมีอยู่ใน
ดินธรรมชาติเปลียนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
6. จัดให้ มีการกําจัดละอองลอยทีเกิดจากระบบบําบัดนําเสียโดยใช้ พืนทีสีเขียวบริเวณใกล้ เคียงกับระบบ
บําบัดนําเสียรวมขนาดพืนที 0.7 ตารางเมตร ด้ วยวิธี Soil Bed
7. จัดเจ้ าหน้ าทีโครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกียวกับการใช้ งานระบบบําบัด นําเสียของโครงการ
อย่ างเข้ าใจ โดยให้ เข้ ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่ ายระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพืออยู่
ประจําในการเดินเครือง และบํารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
8. จัดทําตารางกํา หนดระยะเวลาซ่ อมบํา รุงอุปกรณ์ของระบบบํา บัดนําเสียทุ กชิ นตามคู่มือของแต่ ละ
ประเภท เพือความสะดวกในการซ่ อมบํา รุงในแต่ ละครั ง และเพื อให้ อุปกรณ์ และระบบทุกส่วน
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
9. จัดอุปกรณ์สาํ รอง (Spare part) ของระบบบํา บัดนําเสียทุ กประเภทอย่ างละ 1 ชุด ไว้ ในโครงการ
เพือใช้ เปลียนอุปกรณ์ทเสี
ี ยหายได้ ทนั ที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนานจนทําให้ เกิดปัญหานําเสียที
ไม่ได้ บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะ
10.ตรวจสอบฝาบ่อ ข้ อต่อ ผนัง และส่วนทีต้ องเข้ าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้ อยู่ในสภาพปิ ดมิดชิด
เป็ นประจํา เพื อป้ องกั น การรั วไหลของละอองนํา เสี ย และกลิ นเหม็ น ที เกิ ด ขึ นจากก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนําเสีย
11.ตีเส้ นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบําบัดนําเสียรวมให้ ชัดเจน และ
เขียนป้ ายถาวรแจ้ งว่า “บริเวณนีเป็ นบ่อบําบัดนําเสีย”
12.กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสีย ให้ ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป และไม่
ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้ ชัดเจนล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 วัน ซึงขณะ
ปฏิบัติงานให้ ติดตังแผงกันรถและวางกรวยรอบพืนทีปฏิบตั ิงาน เพือความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าทีใน
การปฏิบตั ิงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ
13.ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชัวคราว เพือป้ องกันอุบัติเหตุจากการพลัด
ตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ
14.ตรวจวั ด คุ ณภาพนําทิงทีผ่ า นการบํา บั ด นําเสีย รวม จํา นวน 1 จุ ด ได้ แ ก่ บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํา
(ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่ อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 2 ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x 1.2 เมตร) เพือ
ให้ สามารถมองเห็นสภาพนําในบ่อได้ และเก็บตัวอย่างนําได้ สะดวกตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง ตลอด
ระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
15. จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียในแต่ ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถินภายในวันที 15 ของเดือนถัดไปตามกฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
แบบการเก็บสถิติ และข้ อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดนําเสีย พ.ศ. 2555
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2) การจัดการระบบสระว่ายนํ4า
โครงการออกแบบให้ มี ส่วนนัน ทนาการสํา หรั บลู ก ค้ า ได้ แก่ สระว่ ายนํา บริ เวณชั นหลัง คา เพื อ
สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึงในการดําเนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้ อกําหนด และคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที 1/2550 เรือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํา หรือกิจการอืนๆ ใน
ทํานองเดียวกัน ซึงมีรายละเอียด ดังนี

(1) สระว่ายนํ4า และส่วนประกอบ
- สร้ างด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุทมีี ความมันคงแข็งแรง นําซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่
ในสภาพดี และทําความสะอาดง่าย
- มีรางระบายนําล้ นมีฝาปิ ดรอบสระว่ายนํา กว้ าง 30-40 ซม. ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง ทําความ
สะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีนาล้
ํ นออกจากราง
- มีอปุ กรณ์ เครืองมือสําหรับใช้ ทาํ ความสะอาดสระว่ายนํา ได้ แก่ เครืองดูดตะกอน แปรงขัด
สระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทังตะแกรงช้ อนวัสดุแขวนลอย
- มีทว่ี างสําหรับใช้ เป็ นทางเดินรอบสระว่ายนํา ความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ไม่ลืน ไม่มี
นําขัง ทําความสะอาดง่าย
- พืนทําด้ วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมนํา ทําความสะอาดง่าย ไม่ลืน อยู่ในสภาพดี
- จัดให้ มีห้องเปลียนเสือผ้ า ตู้เก็บสิงของ ทีวางหรือเก็บรองเท้ า สําหรับผู้ใช้ บริการในบริเวณ
ทางเข้ าสระว่ายนํา
- จัดให้ มีอ่างล้ างมือ บริเวณล้ างตัวก่อนลงสระ และทีล้ างเท้ า ทางเข้ าบริเวณสระว่ ายนํา และ
เติมคลอรีนลงในทีล้ างเท้ าเพือป้ องกันการติดเชือ
- จัดให้ มีห้องนํา ห้ องส้วม และดูแลรักษาความสะอาดเป็ นประจําทุกวัน ทีเปิ ดให้ บริการ
- ดูแลมิให้ มีการนําสัตว์ทุกชนิดเข้ าไปในบริเวณสระว่ายนํา

(2) ความปลอดภัยของสระว่ายนํ4า
- มีเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยประจําสระว่ ายนํา ซึงเป็ นผู้ทมีี ความชํานาญในการว่ ายนํา และ
ผ่านการอบรมการช่ วยชีวิตคนจมนํา สามารถให้ การปฐมพยาบาลได้ โดยต้ องอยู่ประจํา
สระว่ายนําตลอดเวลาทีเปิ ดบริการ
- จัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบัติสาํ หรับผู้ใช้ บริการติดไว้ บริเวณสระว่ายนํา ให้ มองเห็นชัดเจน
- มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกทีสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน ในกรณีทสระ
ี
ว่ ายนํานันมีความลึกตังแต่ 1.5 เมตรขึนไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อย่ าง
น้ อย 3 ระยะ
- จัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอทัวบริเวณสระว่ ายนํา เพือให้ มองเห็นได้ ชัดเจน ในกรณีทีมีการ
เปิ ดใช้ สระในเวลากลางคืน
- สถานทีเก็บสารเคมี ต้ องมีป้ายระบุ ว่า สถานทีเก็บสารเคมีอันตราย และห้ ามเข้ า มีการ
ระบายอากาศ และการป้ องกันนําซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี
- มีอปุ กรณ์ในการช่วยชีวิตประจําสระว่ายนําพร้ อมทังมีการฝึ กซ้ อมใช้ งาน ได้ แก่
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บทที 4
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
- ห่ วงชูชีพ เส้ นผ่าศูนย์กลางอย่างน้ อย 15 นิว หรือทุ่นลอยผูกไว้ กับเชือกความยาว
ไม่น้อยกว่าความกว้ างของสระว่ายนํา อย่างน้ อย 2 อัน
- ไม้ ช่วยชีวิตหรือวัตถุอืนใด ทีมีความยาวไม่น้อยกว่ า 3.5 เมตร นําหนักเบาอย่ าง
น้ อย 1 อัน และต้ องวางไว้ ทปลายลู
ี
่สว่ นลึกของสระว่ายนํา
- เครืองช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด
- ห้ องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลทีพร้ อมให้ งานตลอดเวลา
- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรื อ วิธีช่ วยคนจมนําในตํา แหน่ ง ทีมองเห็น ได้ ชั ด เจน
บริเวณสระว่ายนํา
- มีโทรศัพท์พร้ อมติดหมายเลขโทรศัพท์ทสํี าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํ รวจ ในตําแหน่ง
ทีมองเห็นได้ ชดั เจน บริเวณสระว่ายนํา เพือขอความช่วยเหลือเมือเกิดเหตุฉกุ เฉินต่างๆ

(3) คุณภาพนํ4า
- รักษาความสะอาดพืนทีโดยรอบสระว่ายนําอย่างสมําเสมอ
- จัด ให้ มีผ้ ู ควบคุ มดู แล ซึงผ่ านการฝึ กอบรมการดูแ ลคุ ณภาพนําในสระว่ ายนําตามหลัก
สุขาภิบาลสิงแวดล้ อม เพือให้ มีความรู้เกียวกับการควบคุมคุณภาพนํา และการดูแลรักษา
สระว่ายนํา
- มีการจัดการ และควบคุมคุณภาพนําให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี (ตารางที 4.1-18)
* ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
7.2-8.4
* คลอรีนอิสระ (Free chlorine)
0.6-1.0 ppm
* คลอรีนทีรวมกับสารอืน (Combined chlorine) 0.5-1.0 ppm
* ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity)
80-100 ppm
* ความกระด้ าง (Calcium hardness)
250-600 ppm
* กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)
30-60 ppm
* คลอไรด์ (Chloride)
ไม่เกิน 600
ppm
* แอมโมเนีย (Ammonia)
ไม่เกิน 20
ppm
* ไนเตรท (Nitrate)
ไม่เกิน 50
ppm
* โคลิฟอร์มทังหมด (Total Coliform Bacteria) น้ อยกว่า 10 ต่อนํา 100
มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยวิ ธี เ อ็ ม พี เ อ็ น (Most Probable Numbers) ในอั ต ราส่ ว น 100
มิลลิลิตร
* ตรวจไม่พบฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
* ตรวจไม่ พ บจุ ลิน ทรี ย์ห รื อ ตัวบ่ งชี จุ ลิน ทรี ย์ทีทํา ให้ เ กิด โรค ได้ แ ก่ Escherichia
Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
- จัดให้ มกี ารเก็บตัวอย่างเพือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี
1. เก็บตัวอย่างอย่างน้ อย 2 จุด โดยจากส่วนลึก และส่วนตืนขณะทีมีผ้ ูใช้ สระว่ายนํามาก
ทีสุด
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1. สระว่ายนํ'า และส่วนประกอบ

กิจกรรม

- จัดให้ มีอ่างล้ างมือ บริเวณล้ างตัวก่อนลงสระ และทีล้ างเท้า

สําหรับผู้ใช้ บริการ ในบริเวณทางเข้ าสระว่ายนํา

- จัดให้ มีห้องเปลียนเสือผ้ า ตู้เก็บสิงของ ทีวางหรือเก็บรองเท้า

ไม่ลืน อยู่ในสภาพดี

- พืนทําด้ วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมนํา ทําความสะอาดง่าย

เห็นได้ ชัดเจนในกรณีทมีี การเปิ ดใช้ สระในเวลากลางคืน

- จัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอทัวบริเวณสระว่ายนํา เพือให้ มอง

น้ อย 3 ระยะ

1.5 ม. ขึนไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อย่าง

มองเห็นได้ ชัดเจน ในกรณีทสระว่
ี ายนํานันมีความลึกตังแต่

- มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึกทีสามารถ

น้ อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลืน ไม่มีนาขั
ํ ง ทําความสะอาดง่าย

- มีทว่ี างสําหรับใช้ เป็ นทางเดินรอบสระว่ายนํา ความกว้ างไม่

รวมทังตะแกรงช้ อนวัสดุแขวนลอย

ดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก

- มีอุปกรณ์เครืองมือ ทําความสะอาดสระว่ายนํา ได้ แก่ เครือง

ไม่มีนาล้
ํ นออกจากราง

ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง ทําความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และ

- มีรางระบายนําล้ น มีฝาปิ ดรอบสระว่ายนํา กว้ าง 30-40 ซม.

ทีมีความมันคงแข็งแรง นําซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี

- โครงสร้ างสระว่ายนําสร้ างด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุ

ดัชนี/การตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ามาตรฐาน

ตารางที 4.1-18 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสระว่ายนํ'า โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ความถี*

จํากัด)

แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์

- เจ้ าของโครงการ (บริษัท

ผูร้ บั ผิดชอบ
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2. คุณภาพนํ'าในสระว่ายนํ'า

กิจกรรม

80-100 ppm
250-600 ppm
30-60 ppm

- ตรวจค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity)

- ตรวจค่าความกระด้ าง (Calcium hardness)

- ตรวจความเข้ มข้ นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid)

ไม่เกิน 600 ppm

0.5-1.0 ppm

- ตรวจวัดค่าคลอรีนทีรวมกับสารอืน (Combined chiorine)

- ตรวจความเข้ มข้ นคลอไรด์ (Chloride)

0.6-1.0 ppm

7.2-8.4

- ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine)

- ตรวจวัด ค่าเป็ นกรด-ด่าง (pH)

-

-

- มิให้ มีการนําสัตว์ทุกชนิดเข้ าไปในบริเวณสระว่ายนํา

- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ ในสระว่ายนํา

-

ค่ามาตรฐาน

- รักษาความสะอาดพืนทีโดยรอบสระว่ายนําอย่างสมําเสมอ

เพือป้ องกันการติดเชือ

ทีทางเข้ าบริเวณสระว่ายนํา และเติมคลอรีนลงในทีล้ างเท้า

ดัชนี/การตรวจสอบ

ตารางที 4.1-18(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสระว่ายนํ'า โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง

โรไอโซไซยานูริค ต้ องตรวจ

ทีใช้ คลอรีนชนิดกรดไตรคลอ

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง แต่กรณี

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

มาก ให้ ตรวจระหว่างวันด้ วย

ในวันทีแดดจัด หรือมีผ้ ใู ช้ บริการ

ก่อนเปิ ด และหลังปิ ดบริการ

อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง

มาก ให้ ตรวจระหว่างวันด้ วย

ในวันทีแดดจัด หรือมีผ้ ใู ช้ บริการ

ก่อนเปิ ด และหลังปิ ดบริการ

อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ความถี*

จํากัด)

แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์

- เจ้ าของโครงการ (บริษัท

ผูร้ บั ผิดชอบ
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3. ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายนํ'า

กิจกรรม
ไม่เกิน 50 ppm

- ตรวจความเข้ มข้ นไนเตรท (Nitrate)

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
ทุกสัปดาห์

ต้ องไม่ตรวจพบ
ต้ องไม่ตรวจพบ
-

- ตรวจวัดแบคทีเรีย Strephylococcus aureus

- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeroginosa

สระว่ายนําให้ มองเห็นชัดเจน

- จัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบัติสาํ หรับผู้ใช้ บริการ ติดไว้ บริเวณ

เปิ ดบริการ

- มีเจ้ าหน้ าทีประจําสระว่ายนําอยู่ประจําสระตลอดเวลาที

-

1 คน ต่อผู้ใช้ บริการ 100 คน

-

- จัดให้ มีผ้ คู วบคุมดูแล ซึงผ่านการฝึ กอบรมการดูแล

คุณภาพนําในสระว่ายนําตามหลักสุขาภิบาลสิงแวดล้ อม

-

- ดูแลรักษาเครืองกรองนํา เพือให้ ทาํ งานได้ เต็มประสิทธิภาพ

โครงการ รวมทังบันทึกผลการวิเคราะห์

Meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ ประจํา

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

กรองนํา

ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครือง

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

ต้ องไม่ตรวจพบ

- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli

- จัดให้ มีเครืองมือสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา ได้ แก่ pH

อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง

ต้ องไม่ตรวจพบ

อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

ความถี*

- ตรวจวัดฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)

โดยวิธี MPN ในอัตราส่วน 100 ml

น้ อยกว่า 10 ต่อนํา 100 ml

ไม่เกิน 20 ppm

- ตรวจความเข้ มข้ นแอมโมเนีย (Ammonia)

- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria)

ค่ามาตรฐาน

ดัชนี/การตรวจสอบ

ตารางที 4.1-18(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสระว่ายนํ'า โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

จํากัด)

แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์

- เจ้ าของโครงการ (บริษัท

ผูร้ บั ผิดชอบ
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บริเวณสระว่ายนํา

โรงพยาบาล สถานีตาํ รวจ ในตําแหน่งทีมองเห็นได้ ชัดเจน

- มีโทรศัพท์ พร้ อมติดหมายเลขโทรศัพท์ทสํี าคัญๆ เช่น

ตําแหน่งทีมองเห็นได้ ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา

- มีป้ายแสดงวิธกี ารปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมนําใน

ตลอดเวลา

- ห้ องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลทีพร้ อมให้ งาน

- เครืองช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด

ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายนํา

3.5 เมตร นําหนักเบาอย่างน้ อย 1 อัน และต้ องวางไว้ ที

- ไม้ ช่วยชีวิตหรือวัตถุอนใดที
ื
มีความยาวไม่น้อยกว่า

สระว่ายนํา อย่างน้ อย 2 อัน

ผูกไว้ กบั เชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้ างของ

- ห่วงชูชีพ เส้ นผ่าศูนย์กลางอย่างน้ อย 15 นิว หรือทุน่ ลอย

- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน

- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจําสระว่ายนํา ได้ แก่

นําซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี

-

-

-

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

-

- สถานทีเก็บสารเคมี ต้ องมีป้ายระบุว่า สถานทีเก็บสารเคมี

อันตราย และห้ ามเข้ า มีการระบายอากาศ และการป้ องกัน

ความถี*

ค่ามาตรฐาน

ดัชนี/การตรวจสอบ

*ทีมา : คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที 1/2550 เรือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํา หรือกิจการอืนๆ ในทํานองเดียวกัน

กิจกรรม

ตารางที 4.1-18(3) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสระว่ายนํ'า โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
ผูร้ บั ผิดชอบ

บทที 4
2. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็ น กรด-ด่างอย่างน้ อยวัน
ละ 2 ครัง ก่อนเปิ ด และหลังปิ ดบริการ หากมีผ้ ใู ช้ บริการจํานวนมาก หรือเป็ นวันทีมี
แสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมารคลอรีน และค่าความเป็ นกรด-ด่างในระหว่างวันด้ วย
กรณีใช้ คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูรคิ ต้ องตรวจหาค่ากรดไซยานูรคิ ด้ วย
3. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทังหมด (Total Coliform Bacteria) และฟี คอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform) อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง
4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดในข้ อ 3
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
- จัดให้ มีเครืองมือสําหรับตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา ได้ แก่ pH Meter และ Free and Total
Chlorine Test Kit ไว้ ประจําโครงการ รวมทังบันทึกผลการวิเคราะห์
- ดูแลบํารุงรักษาเครืองกรองนํา ตามระยะเวลาทีสมควรเพือให้ ทาํ งานได้ เต็มประสิทธิภาพ

4.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
ช่วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการ
สภาพภูมิประเทศบริเวณพืนทีตังโครงการเป็ นพืนทีราบ ระดับพืนโครงการเท่ากับถนนซอยสุขุมวิท 31
ด้ านหน้ าโครงการ ปั จจุบันเป็ นพืนทีราบ ปัจจุบันได้ ทาํ การรือถอนอาคารภายในพืนทีโครงการแล้ วเสร็จ ทังนีพืนที
โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุ ดพั กอาศัย ร้ านค้ า บ้ านพักอาศัย สถานศึกษา พืนที
ก่อสร้ าง และพืนทีว่างรอการใช้ ประโยชน์
พื ชพรรณทีพบในบริเวณใกล้ เคียง ส่วนใหญ่ เป็ นไม้ ประดับทัวไป ซึงเจ้ าของบ้ านปลูกและดู แลเองใน
บริเวณอาคาร และต้ นไม้ ทปลู
ี กบริเวณทางเท้ าสาธารณะ ทีดูแลโดยกรุงเทพมหานคร สําหรับสัตว์ทพบเห็
ี
น ได้ แก่
สัตว์เลียงตามบ้ าน จึงไม่ปรากฏว่าพืนทีใกล้ เคียงและพืนทีโครงการมีสตั ว์ทหายากแต่
ี
อย่างใด

4.2.2 ทรัพยากรสิงมีชีวิตในนํ4า
ช่วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการ
จากการสํารวจบริเวณพืนทีโครงการไม่พบแหล่งนําผิวดินแต่อย่างใด ส่วนบริเวณใกล้ เคียงพืนทีโครงการ
พบแหล่งนําผิวดินจํานวน 1 แห่ ง คือ ลํารางสาธารณะซอยสวัสดี ความกว้ างประมาณ 3.1-3.5 เมตร อยู่ห่างจาก
พืนทีโครงการประมาณ 9.5 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออก
- ลํารางสาธารณะซอยสวัสดี ตังอยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 9.5 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออก
ตังขนานไปกับถนนสุขุมวิท 31 เป็ นลํา รางสาธารณะดาด คสล. มีความกว้ าง 3.1-3.5 เมตร ยาว
1,535 เมตร อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขตวัฒนา มีการใช้ ประโยชน์เพือรองรับนํา
ฝน และนําเสียจากชุมชน มีทิศทางการระบายนําจากด้ านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ เพือระบายนําลงสู่
คลองแสนแสบต่อไป
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- สภาพทางกายภาพปั จจุ บนั ลักษณะนํ4า ในลําคลองเป็ นสีดําคลํ4า จากการสังเกตุไม่ พบสัตว์นาที
ํ มี
คุณค่ าทางเศรษฐกิจ อย่ างไรก็ตาม นําทีเกิดจากการใช้ ของผู้พักอาศัยภายในโครงการนัน จะผ่ าน
ระบบบําบัดนําเสียรวม เพือบําบัดนําเสียจากโครงการให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนจากนันจึง
ระบายออกสูท่ ่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31 ต่อไป
อย่างไรก็ตามในการดําเนินการของโครงการได้ ให้ ความสําคัญและกําหนดมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผล
กระทบทางสิงแวดล้ อมรองรับไว้ แล้ วเพือป้ องกันมิให้ เกิดผลกระทบใดๆ ต่อลํารางสาธารณะดังกล่ าว และในช่ วง
ก่อสร้ างและช่วงเปิ ดดําเนินการได้ กาํ หนดมาตรการไว้ ดังนี
ช่วงการก่อสร้าง
1. ห้ ามทิงขยะ เศษวัสดุก่อสร้ าง และสารเคมีใดๆ ลงในลํารางสาธารณะซอยสวัสดี
2. ห้ ามระบายนําเสียทีไม่ผ่านการบําบัดจนได้ ค่ามาตรฐานนําทิงลงในลํารางสาธารณะซอยสวัสดี
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1. บํารุงดูแลรักษาให้ ระบบบําบัดนําเสียรวมให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปลูกต้ นไม้ และจัดภูมิสถาปั ตย์ภายในพืนทีโครงการ เพือเป็ นแนวป้ องกันมิให้ เศษตะกอนดิน และ
ป้ องกันการไหลบ่าของนําลงสู่ลาํ รางสาธารณะซอยสวัสดี
3. ห้ ามทิงขยะ เศษวัสดุ และสารเคมีใดๆ ลงในลํารางสาธารณะซอยสวัสดี
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4.3 คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้น4 าํ
ช่วงก่อสร้าง
1) พื4 นทีก่อสร้างโครงการ
ช่ ว งก่ อ สร้ า งจะมี ก ารใช้ นาประมาณ
ํ
14.0 ลู ก บาศก์เ มตร/วั น ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งประมาณ 7.0
ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้ เพือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้ างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับนําจาก
การประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท กรณีไม่มีมาตรการลดผลกระทบ อาจก่อให้ เกิดการขาดแคลนปริมาณนําใช้ ใน
พืนทีก่อสร้ าง และมีผลต่อผู้ใช้ นาประปารายอื
ํ
นบริเวณใกล้ เคียงได้
โครงการจัดถังสํารองนําใช้ ทวไปเป็
ั
นถังสําเร็จรูป ขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 4 ถัง รวมความจุ
20.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองนําใช้ ได้ นาน 1.4 วัน

2) พื4 นทีบ้านพักคนงานก่อสร้าง
การใช้ นาในบ้
ํ
านพักคนงานก่อสร้ างจะใช้ สาํ หรับการอาบ ชําระล้ าง ปริมาณการใช้ นาประมาณ
ํ
14.0
ลูกบาศก์เมตร/วัน กรณีไม่ มีมาตรการลดผลกระทบอาจก่อให้ เกิดการขาดแคลนปริ มาณนําใช้ ในพื นทีบ้ านพั ก
คนงาน และมีผลต่อผู้ใช้ นาประปารายอื
ํ
นใกล้ เคียงได้
โครงการจัดให้ มีบ่อสํารองนําสําหรับอาบ ซักล้ างเป็ นบ่อก่ออิฐฉาบปูนจํานวน 4 บ่อ ขนาดความจุ 5.0
ลบ.ม./บ่อ และถังเก็บนําดืมขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง รวมขนาดความจุ ทงสิ
ั น 25 ลูกบาศก์เมตร
สามารถสํารองนําใช้ ได้ นาน 1.8 วัน
ทังนีได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านการใช้ นาํ ช่วงก่อสร้ างไว้ ดังนี
1. พืนทีก่อสร้ างจัดให้ มีถังสํารองนําใช้ ทวไปเป็
ั
นถังสําเร็จรูป ขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 4
ถัง ความจุรวม 20.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองนําใช้ ได้ นาน 1.4 วัน
2. บริเวณบ้ านพักคนงานจัดให้ มบี ่อสํารองนําสําหรับอาบ ซักล้ างเป็ นบ่อก่ออิฐฉาบปูนจํานวน 4 บ่อ
ขนาดความจุ 5.0 ลบ.ม./บ่ อ และถังเก็บนําดืมขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จํา นวน 1 ถัง รวม
ขนาดความจุทงสิ
ั น 25 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองนําใช้ ได้ นาน 1.8 วัน
3. เปิ ดนําเข้ าสู่บ่อเก็บนําสํารองในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. เพือหลีกเลียงการใช้ นาของชุ
ํ
มชน
4. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาอย่
ํ างประหยัด
5. ให้ วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้ อต่ อของท่ออย่างเข้ มงวด เพือมิให้ เกิดการ
รัวไหลของนําภายหลัง
6. เลือกใช้ ท่อทีมีคุณภาพสูงและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปานครหลวง
7. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทประหยั
ี
ดนํา
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ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) ความเพียงพอของนํ4าใช้
โครงการมีปริมาณการใช้ นาประมาณ
ํ
64.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 2.68 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
โดยได้ รับการบริการนําประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท ทีผ่านด้ านหน้ าโครงการ บนถนนสุขุมวิท 31
คิดเป็ นสัดส่วนน้ อยเมือเทียบกับกําลังการผลิต และการใช้ นาในภาพรวมของการประปา
ํ
เพียงพอต่อความต้ องการ
การใช้ นาในช่
ํ วงเปิ ดดําเนินการของโครงการ
โครงการจัดถังเก็บนําสํารองใต้ ดิน จํานวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 75.0 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บนํา
ชันดาดฟ้ า จํานวน 2 ถัง ความจุ รวม 20 ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณนําสํารองทังหมด 95.0 ลูกบาศก์เมตร เป็ น
นําสํารองสําหรับใช้ ทวไป
ั สํารองนําใช้ ได้ นาน (95.0/64.39) 1.47 วัน พร้ อมควบคุม และตังเวลาการเปิ ดวาล์ว
นําประปาของโครงการ เพือรับนําจากการประปานครหลวงให้ อยู่ในช่ วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพือลด
การใช้ นาจากท่
ํ
อนําประปาในช่วงทีมีการใช้ นาสู
ํ งสุดของชุมชน

2) ผลกระทบด้านแรงดันนํ4าประปาต่อชุมชนข้างเคียง
โครงการมีการใช้ นาประมาณ
ํ
64.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับผลกระทบต่อแรงดันนําทีลดลงจาก
การใช้ งานของโครงการ เมือเปิ ดดําเนินการพบว่าแรงดันนําก่อนเปิ ดดําเนินการอยู่ที 6.694 เมตร เมือเปิ ดดําเนิน
โครงการมีการใช้ นาพบว่
ํ
าแรงดันของนําประปาลดลงเหลือ 6.673 เมตร(รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที 4)
คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อแรงดันการใช้ นาของพื
ํ
นทีชุมชนใกล้ เคียงในระดับน้ อยถึงปานกลาง

3) วิธีการบํารุงรักษา และวิธีการล้างถังเก็บนํ4าสํารอง
จัดถังเก็บนําสํารองใต้ ดิน จํานวน 1 ถัง ถังเก็บนําชันดาดฟ้ า จํานวน 1 ถัง การเก็บสํารองนําของถัง
เก็บนําเมือเวลาผ่านไปได้ ระยะหนึงอาจเกิดปัญหาเรืองการปนเปื อนของนําในถัง ทําให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้พักอาศัย ซึงอาจเกิดจาก
- ถังเก็บนําใต้ ดิน อาจมีตะกอนดินปนเปื อน จากการรัวซึมของถังทําให้ มีดิน หรือสารมลพิษในดิน
ละลายปะปนเข้ ามาด้ วย หรืออาจเกิดจากฝาบ่อทีปิ ดไม่สนิท
- ถังเก็บนําชันหลังคา อาจมีตะไคร่ นาเกิ
ํ ดขึนหากนําถูกแสงแดด หรือปิ ดฝาไม่ สนิท ส่งผลทําให้
แสงแดดส่องถูกนํา
สําหรับวิธกี ารล้ างทําความสะอาดถังเก็บนําสํารอง (จากข้ อมูลการประปานครหลวง) มีวิธดี ังต่อไปนี
(1) ใส่นาให้
ํ เต็มถังพักนํา แล้ วใส่คลอรีนนําหรือคลอรีนผง โดยให้ ใช้ ปริมาณคลอรีน /ปริมาณนํา
ตามสัดส่วนดังนี
- คลอรีนชนิดนํา 5 %ควรใช้ นายาคลอรี
ํ
น 100 ซี.ซี./นํา 1 ลูกบาศก์เมตร
- คลอรีนชนิดนํา 10 % ควรใช้ นายาคลอรี
ํ
น 50 ซี.ซี./นํา 1 ลูกบาศก์เมตร
- คลอรีนชนิดผงควรใช้ ประมาณ 8 กรัม/นํา 1 ลูกบาศก์เมตร
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(2) กวนนํา และคลอรีนให้ เข้ ากันเพือให้ คลอรี นทํา ปฏิกิริยากับนําอย่ างทัวถึง แช่ ไว้ ประมาณ 3
ชัวโมง แล้ วจึงปล่อยนําคลอรีนออกจาก ถังพักนําให้ หมด คลอรีนจะฆ่าเชือโรคภายในถัง
(3) ใส่นาประปาที
ํ
สะอาดลงไป จะทําให้ นาประปาที
ํ
นําไปใช้ ในอาคารเป็ นนําทีมีคุณภาพดี สะอาด
ปราศจากเชือโรค
ทังนีได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมต่อการใช้ นาของชุ
ํ
มชน ช่วงเปิ ดดําเนินการ ไว้ ดังนี
1. จัดถังสํารองนําใช้ ภายในโครงการ ประกอบด้ วย ถังเก็บนําใต้ ดิน จํานวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 75.0
ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บนําชันดาดฟ้ า จํานวน 2 ถัง ความจุรวม 20 ลูกบาศก์เมตร สําหรับสํารอง
นําใช้ ทวไป
ั มีปริมาตรรวม 95.0 ลูกบาศก์เมตร สํารองนําใช้ นาน 1.47 วัน โดยภายในถังเก็บนําทุก
ถังเคลือบสารป้ องกันการปนเปื อนสารพิ ษทีอาจซึมผ่ านจากคอนกรี ต โดยสารเคลือบเป็ นชนิดที
ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค
2. ควบคุม และตังเวลาเปิ ดวาล์วนําประปาของโครงการ เพือรับนําจากการประปานครหลวงให้ อยู่ใน
ช่ วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพือลดการใช้ นาจากท่
ํ
อนําประปา ในช่ วงทีมีการใช้ นาสู
ํ งสุด
ของชุมชน
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํา และระบบเส้ นท่อประปาให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชํารุด
ให้ รีบแก้ ไขทันที ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
4. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทประหยั
ี
ดนํา ได้ แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยัดนํา เป็ นต้ น รวม
ทังรณรงค์ให้ ผ้ ูใช้ บริการ และเจ้ าหน้ าทีของโครงการให้ ใช้ นาอย่
ํ างประหยัด
5. ตรวจสอบโครงสร้ างถังเก็บนําใต้ ดิน และชันหลังคา ให้ มีความมันคงแข็งแรง ไม่มีรอยรัว และรอย
ร้ าว ทีทําให้ เกิดการปนเปื อนของนําภายนอกเข้ าสู่ถังเก็บนําได้
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองสูบนําใช้ เป็ นประจําสมําเสมอตามคู่มือของเจ้ าของผลิตภัณฑ์ และ
หากพบว่าชํารุดต้ องรีบดําเนินการเพือแก้ ไขโดยทันที
7. ฝาบ่ อ เก็บ นําใต้ ดิ น ต้ อ งมี ฝ าบ่ อ ปิ ดมิ ด ชิ ด และยกสูง จากพื น เพื อป้ องกัน การปนเปื อนของนํา
ภายนอกเข้ าสู่ถังเก็บนําทางฝาบ่อได้
8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนําประปาเป็ นประจํา ในเรืองของสี กลิน และเศษซากต่ างๆ ที
ตกหล่นลงไปในถังเก็บนํา ตลอดระยะเวลาดําเนินการทุก 1 เดือน
9. เก็บตัวอย่างนําในถังเก็บนําใต้ ดนิ มาวิเคราะห์หาเชือ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครัง เพือตรวจสอบว่ามี
การปนเปื อนของนําจากภายนอกถังหรือไม่
10.ล้ างทํา ความสะอาดถังเก็บนําสํา รองของโครงการทุ กถัง ได้ แก่ ถังเก็บนําใต้ ดิ นและถังเก็บนําชั น
ดาดฟ้ า เป็ นประจําทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื อนของนําในถังเก็บสํารอง โครงการต้ องให้ เจ้ า
หน้ าที หรือช่างของโครงการ มาล้ างทําความสะอาดทันที
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4.3.2 การใช้ไฟฟ้า
ช่วงก่อสร้าง
ช่ วงก่อสร้ างโครงการจะขอใช้ ไฟฟ้ าชัวคราวจากการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางกะปิ เพือจ่ ายไฟฟ้ าให้ กับ
เครืองมือ และอุปกรณ์ก่อสร้ าง และส่องสว่างในเวลากลางคืน คาดว่าเป็ นการใช้ ไฟฟ้ าในปริมาณน้ อย ประกอบกับ
ระยะเวลาในการก่อสร้ างเป็ นเวลาไม่นาน ดังนันผลกระทบเรืองความไม่ เพียงพอในการใช้ ไฟฟ้ าของชุมชน และ
การให้ บริการของการไฟฟ้ านครหลวง อันมีผลมาจากการก่อสร้ างโครงการ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบอย่างมีนัย
สําคัญ แต่ในบางครังการจ่ายไฟฟ้ าให้ กบั เครืองมือและอุปกรณ์ อาจส่งผลต่อการกระชากไฟฟ้ าหรือไฟฟ้ ากระตุก
กับชุมชนได้
ทังนีได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมต่อการใช้ ไฟฟ้ าของชุมชน ช่วงก่อสร้ าง ไว้ ดังนี
1. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีค วามเพี ยงพอโดยรอบพื นทีก่อสร้ างโครงการตังแต่ เริ ม
ก่อสร้ างโครงการ
2. จัดหม้ อแปลงไฟฟ้ าแยกต่ างหากจากชุ มชน อยู่ ภ ายในโครงการ สํา หรั บเครื องมื อและอุ ป กรณ์
ก่อสร้ าง เพือป้ องกันไฟฟ้ ากระชากหรือไฟฟ้ ากระตุกกับชุมชน
3. การจ่ายไฟฟ้ าและพลังงานสําหรับขับเคลือนอุปกรณ์กอ่ สร้ าง ต้ องเป็ นไปตามกฎวงจรไฟฟ้ าทีถูกต้ อง
4. จัดให้ มีช่างเทคนิคไฟฟ้ าควบคุมการปฏิบัติงาน
5. ใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีได้ มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้ งานยาวนาน

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) ความต้องการไฟฟ้ าของโครงการ
เมือเปิ ดดําเนินการโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณความต้ องการไฟฟ้ าทังโครงการ ประมาณ 788.04
KVA การใช้ ไฟฟ้ าของโครงการได้ รับบริการจากการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางกะปิ ผ่านหม้ อแปลงไฟฟ้ าแรงสูง
ชนิด Immersed type transformer ขนาด 1,000 KVA จํา นวน 1 ชุ ด โดยการไฟฟ้ านครหลวงได้ รับการจ่ ายไฟ
จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ซึงมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั โครงการได้ อย่างเพียงพอ

2) การออกแบบอาคารเพือการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ.2552
โครงการจัดให้ มีการออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. เพือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 โดยกําหนด
ให้ ค่าการถ่ ายเทความร้ อนรวมของอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคาร และ
กระจกทีใช้ ภายในโครงการ มีรายละเอียดค่าการถ่ายเทความร้ อนทีโครงการออกแบบดังต่อไปนี
- ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552 ของอาคาร
มีค่าเท่ากับ 29.99 วัตต์/ตารางเมตร (เป็ นไปตามกฎกระทรวงอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
กําหนดไว้ ที 30 วัตต์/ตารางเมตร)
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- ค่ าการถ่ ายเทความร้ อนรวมของหลังคา (RTTV) ของอาคาร มีค่าเท่ากับ 9.72 วัตต์/ตาราง
เมตร (เป็ นไปตามกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กําหนดไว้ ที 10 วัตต์/ตารางเมตร)

3) การประเมินผลกระทบหม้อแปลงไฟฟ้ าต่อผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการและชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบจากหม้ อแปลงไฟฟ้ า กรณีเกิดไฟฟ้ าขัดข้ อง หรือลัดวงจร อาจส่งผลต่ อความปลอดภัย
ของพื นทีข้ างเคียง เกิดขึนได้ ในระดั บน้ อย เนืองจากโครงการออกแบบตํา แหน่ งหม้ อแปลงไฟฟ้ าแรงสูง ชนิด
Immersed type transformer ขนาด 1,000 KVA จํานวน 1 ชุด ติดตังไว้ บริเวณพืนทีสีเขียวด้ านทิศเหนือ ชันที 1
มีระยะห่ างจากแนวเขตโครงการ 1.10 เมตร และมีระยะห่ างจากอาคารข้ างเคียงทีใกล้ ทีสุด คือ อาคารชุ ดพั ก
อาศัย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชัน กับ 1 ชันใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ประมาณ
5.1 เมตร และจัดให้ มีแ ผ่ นกันปิ ดทึบไม่ ติดไฟตามมาตรฐานการไฟฟ้ า หากเป็ นโลหะจะต้ อ งมีก ารต่ อ ลงดิ น
(ความต้ านทานการต่อลงดินไม่เกิน 25 โอห์ม) และผิวต้ องไม่มันจนสะท้ อนแสงรบกวนอาคารทีอยู่ข้างเคียง เป็ น
แนวกําบังให้ กับพืนทีข้ างเคียง และเพิมความปลอดภัย และป้ องกันกรณีหม้ อแปลงไฟฟ้ าเกิดชํารุดเสียหาย และมี
ระยะห่ างส่วนทีมีไฟฟ้ าด้ านแรงสูงของหม้ อแปลงไฟฟ้ า อยู่ห่างจากอาคารทีอยู่ใกล้ ทีสุด คือ อาคารชุดพักอาศัย
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชั น กับ 1 ชั นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ประมาณ 5.1
เมตร (มากกว่า 1.80 เมตร) เป็ นไปตาม มยผ. 4501-51 มาตรฐานงานติดตังไฟฟ้ าทัวไป

ภาพที 4.3-1 ภาพตัวอย่างแผงกันหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ทังนีได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านการใช้ ไฟฟ้ า ช่วงเปิ ดดําเนินการ ไว้ ดงั นี

มาตรการทีเจ้าของโครงการต้องปฏิบตั ิ
1. ติดตังอุปกรณ์เดิน สายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสือสารต่ างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐาน
2. เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน ด้ วยหลอด LED ทีมีอายุการใช้ งานยาวนานบริเวณพืนที
ส่วนกลาง หรือพืนทีทีจําเป็ นต้ องเปิ ดไฟทิงไว้ ตลอดทังวัน และห้ องพักอาศัยทุกห้ อง
3. จัดให้ มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกันให้ สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ เฉพาะจุด เพือเป็ นการประหยัดพลังงาน
4. เครืองปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ใช้ สาร CFC เป็ นส่วน
ประกอบของเครืองปรับอากาศ
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5. จัดพืนทีสีเขียวยังยืนรอบอาคารโครงการ ซึงการปลูกต้ นไม้ ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดิน จะ
ช่วยลดความร้ อนและเพิมความชืนให้ กบั ดิน ทําให้ อากาศเย็นขึน
6. จัด ทํา คู่ มือการประหยัดพลั ง งาน แจกแก่ผ้ ู พักอาศัยในโครงการ โดยอ้ างอิงจากคู่ มื อ 108 วิ ธี
ประหยั ดพลั ง งาน จากกองทุ น เพื อส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน สํา นั ก งานนโยบายและแผน
พลังงาน
7. ติดตังหม้ อแปลงไฟฟ้ าแยกต่ างหากจากหม้ อแปลงไฟฟ้ าของชุ มชน เพื อป้ องกัน ไฟฟ้ าตก อัน
เนืองจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับชุมชนข้ างเคียง

มาตรการทีเจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผพู ้ กั อาศัยปฏิบตั ิ
1. เจ้ าของโครงการติดป้ ายรณรงค์ให้ ประหยัดพลังงาน บริเวณโถงต้ อนรับ และโถงลิฟต์ เช่ น “ขึนลง 1-2 ชัน โปรดใช้ บันได การกดลิฟต์แต่ละครัง สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิ ดไฟ
ทุกครัง เมือไม่ใช้ งาน” เป็ นต้ น
2. แจกคู่มอื การประหยัดพลังงาน ให้ กบั ผู้พักอาศัยในโครงการ
3. รณรงค์ให้ ผ้ ูพักอาศัย และเจ้ าหน้ าทีของโครงการปฏิบตั ิ ดังนี
3.1 ใช้ พลังงานอย่างประหยัด
3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครืองไฟฟ้ าสํารอง และสายไฟฟ้ าให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือ
ของผู้ผลิต
3.3 ควรปรับระดับอุณหภูมภิ ายในห้ องให้ พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
3.4 ทําความสะอาดเครืองปรับอากาศ โดยเฉพาะทีคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และ
คลีบระบายอากาศไม่ให้ มีฝนเกาะหนามากเกิ
ุ่
นไป เพือเป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
มาตรการด้านการบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ า
1. จัดให้ มีแผงกันบริเวณหม้ อแปลงไฟฟ้ า เพือความปลอดภัยและป้ องกันกรณีหม้ อแปลงไฟฟ้ าเกิด
ชํารุดเสียหาย
2. ตรวจสอบการทํา งานของหม้ อแปลงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ให้ อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้
ผลิต
3. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีโครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกียวกับการใช้ งานหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ
โดยให้ เข้ ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ เพืออยู่ประจําใน
การดูแลและบํารุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
4. ประสานงานให้ เจ้ าหน้ าทีการไฟฟ้ านครหลวงเข้ ามาตรวจสอบหม้ อแปลงไฟฟ้ าทุกๆ 6 เดือน/ครัง
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
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4.3.3 การจัดการขยะ
ช่วงก่อสร้าง
มีขยะเกิดขึน 2 ประเภท คือ ขยะทีเหลือจากการก่อสร้ าง และขยะจากคนงานก่อสร้ าง โครงการมีการ
จัดการขยะทัง 2 ประเภท ดังนี
ประเภทของขยะ

ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการกําจัดขยะ

1. ขยะจากการก่อสร้าง - ขยะทีสามารถนํา กลับมาใช้ใหม่ได้ ได้ แก่ เหล็ก - ขยะทีสามารถนํา กลั บมาใช้ ใหม่ ได้ จ ะกํา หนดให้ ผ้ ูรับเหมา
กระเบือง เซรามิก กระเบืองหลังคา ยิปซัมบอร์ด ก่อสร้ างเป็ นผู้ดาํ เนินการนําไปขาย หรือนํากลับมาใช้ ใหม่ต่อ
โครงการ
และไม้ เท่ากับ 29.58 ลูกบาศก์เมตร
ไป
- ขยะทีนําไปใช้ในการปรับถมที ได้ แก่ คอนกรีต - ขนส่ง ขยะทีใช้ ป รั บ ถมทีออกนอกพื นทีโครงการ ด้ ว ยรถ
และอิฐ เท่ากับ 279.49 ลูกบาศก์เมตร
บรรทุ ก 6 ล้ อ ขนาดบรรจุ 12 ลู ก บาศก์เ มตร คาดว่ า จะ
ขนส่ ง ประมาณ 10 เที ยว/วั น คิ ด เป็ นการขนส่ ง 3 วั น
(279.49 /12x10)
2. ขยะจากกิจกรรมคน - คาดว่ าจะมีขยะเกิดขึนประมาณ 300 ลิตร/วัน - จัดเตรียมถังขยะ จํานวน 6 ใบ ขนาดใบละ 200 ลิตร แยก
(ใช้ อตั ราการเกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน)
เป็ น ถังขยะเปี ยก 3 ใบ และถังขยะแห้ ง 3 ใบ เพื อรองรั บ
งานก่อสร้าง
ขยะในส่วนนี สามารถรองรับขยะได้ นาน 4.0 วัน
2.1 ขยะทีเกิดขึนจาก
พืนทีก่อสร้ าง
2.2 ขยะทีเกิดขึนจาก - คาดว่าจะมีขยะเกิดขึนประมาณ 600 ลิตร/วัน
บ้ านพักคนงาน

- จัดเตรียมถังขยะ จํานวน 10 ใบ ขนาดใบละ 200 ลิตร แยก
เป็ น ถังขยะเปี ยก 5 ใบ และถังขยะแห้ ง 5 ใบ เพื อรองรั บ
ขยะในส่วนนี สามารถรองรับขยะได้ นาน 3.3 วัน

ดังนัน การจัดการขยะทีเกิดขึนทังจากคนงานก่อสร้ าง และจากกิจกรรมการก่อสร้ างคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อพืนทีข้ างเคียง ตลอดจนในพืนทีก่อสร้ างของโครงการในระดับปานกลางทีสามารถควบคุมและจัดการได้ ทังนี
โครงการต้ องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและลดผลกระทบด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ช่วงก่อสร้ าง ดังนี
1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทีทนทาน และมีฝาปิ ดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตังไว้ ภายในพืนทีก่ อสร้ าง
โครงการจํานวน 6 ถัง (ถังขยะเปี ยก 3 ถัง และถังขยะแห้ ง 3 ถัง) และตังไว้ ภายในบ้ านพักคนงาน
ก่อสร้ างขนาด 200 ลิตร จํานวน 10 ถัง (ถังขยะเปี ยก 5 ถังและถังขยะแห้ ง 5 ถัง)
2. จัดคนงานทําหน้ าทีคัดแยกเศษวัสดุกอ่ สร้ างทีสามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่ เศษวัสดุกอ่ สร้ างทีสามารถนําไป
ขายได้ และเศษวัสดุกอ่ สร้ างทีเหลือทิง เป็ นประจําทุกวัน
3. จัดพืนทีสําหรับเก็บวัสดุก่อสร้ าง ไม่ปล่อยให้ กระจัดกระจายหลายจุ ด เพือความเป็ นระเบียบและ
สะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุทีสามารถนํากลับไปใช้ หรือขายได้ กับเศษวัสดุที
ต้ องนําไปกําจัด
4. กําหนดให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างเป็ นผู้ดาํ เนินการนําขยะไปถมพืนทีทีต้ องการปรับถมระดับ หรือขายให้
แก่ผ้ ูรับซือเพือนําไปถมทีดิน ทังนีผู้รับเหมาต้ องแจ้ งสถานทีทิงหรือแหล่งรับซือเศษวัสดุดังกล่าวให้
เจ้ าของโครงการรับทราบทุกครัง และสถานทีทิงต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของทีดินแล้ ว ตลอดจน
เมือนําไปทิงแล้ วต้ องไม่ ก่อความเดือดร้ อนแก่เจ้ าของทีดินข้ างเคียงด้ วย กรณีทมีี ข้อร้ องเรียนและ
พิสจู น์ทราบได้ ว่าผู้รับเหมาของโครงการนําขยะจากโครงการไปทิงยังทีห้ ามทิง โครงการกําหนดให้ มี
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5.
6.
7.
8.

บทปรั บและบทลงโทษ และต้ องปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขให้ กลั บ สู่สภาพเดิ ม รวมถึง ชดใช้ ค่ าเสียหายต่ อ
เจ้ าของทีดิน
ติดต่อประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้
มีมูลฝอยเหลือตกค้ าง
ควบคุ มคนงานก่ อสร้ างไม่ ให้ ทิงขยะในทีสาธารณะ หรื อ ทีดิน ของบุ ค คลอืน และจั ดให้ มี ถัง ขยะ
รองรับบริเวณพืนทีก่อสร้ าง
ตรวจสอบทีรองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทําความสะอาดเป็ นประจํา เพือมิให้ เป็ นแหล่ง
อาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกันกลินเหม็นทีจะรบกวนต่อพืนทีข้ างเคียง
ห้ ามคนงานนําอาหารขึนไปรับประทานบนอาคารก่อสร้ าง เนืองจากอาจทําให้ มีขยะและเศษอาหาร
ปลิวออกไปยังบ้ านพักอาศัยโดยรอบ

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) ปริมาณขยะมูลฝอยภายในโครงการ
มีปริมาณขยะเกิดขึนทังหมด 0.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน แยกตามประเภทของกิจกรรม ดังนี
ประเภท

ร้อยละ

ปริมาณขยะ
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)

1. ขยะแห้ ง ทีสามารถขายได้ (Recycle) ได้ แ ก่ ขวดพลาสติก แก้ ว เศษ
โลหะ กระป๋ องนําอัดลมและเศษกระดาษ เป็ นต้ น

30.0

0.29

2. ขยะแห้ งทัวไปทีไม่สามารถนํากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ ได้ แก่ โฟม
ห่อพลาสติกใส่ขนม/ลูกอม ซองบะหมีกึงสําเร็จรูป

5.65

0.0052

3. ขยะเปี ยก ได้ แก่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้

64.0

0.62

4. ขยะอันตราย ได้ แ ก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ขวดนํายาล้ าง
ห้ องนํา

0.35

0.0052

รวม

100

0.97

2) ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ
- ชันที 1 จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ ง ประกอบด้ วย 3 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องพักขยะเปี ยก
มีพืนที 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ งทัวไป และขยะรีไซเคิล มีพืนที 1.52 ตารางเมตร
และห้ องพักขยะอันตราย มีพืนที 1.045 ตารางเมตร และจัดให้ มีห้องพักขยะประจํา ชัน ขนาด
พืนที 2.04 ตารางเมตร ภายในห้ องพักขยะแต่ละแห่ ง จัดให้ มีถงั ขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3
ถัง รองรับขยะเปี ยก (ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทัวไป (ถังสีนาเงิ
ํ น ) และขยะรี โซเคิล (ถังสีเหลือง)
พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีดาํ และจัดให้ มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝา
ส้ ม) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีแดง
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- ชันที 2 จัดให้ มีห้องพักขยะประจําชั น ขนาดพืนที 2.51 ตารางเมตร บริเวณใกล้ กับบันไดหลัก
ภายในห้ องพักขยะ จัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง รองรับขยะเปี ยก (ถังสีเขียว)
ขยะแห้ งทัวไป (ถังสีนาเงิ
ํ น) และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีดาํ และจัดให้
มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ ม) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีแดง
- ชันที 3-8 จัดให้ มีห้องพักขยะประจําชัน ขนาดพืนที 2.04 ตารางเมตร บริเวณใกล้ กบั บันไดหลัก
ภายในห้ องพักขยะแต่ละแห่ ง จัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง รองรับขยะเปี ยก
(ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทัวไป (ถังสีนาเงิ
ํ น) และขยะรีโซเคิล (ถังสีเหลือง) พร้ อมรองรับด้ วยถุงสีดาํ
และจัดให้ มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ถังสีเทาฝาส้ ม) พร้ อมรองรับด้ วยถุง
สีแดง
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย แม่บ้านจะเก็บขนขยะจากห้ องพักขยะประจําชันรวบรวมไว้ ทีห้ องพักขยะ
รวมทีชั นล่ างของโครงการทุ ก วัน โดยขนส่งลงทางลิ ฟต์โ ดยสารช่ วงเวลา 10.00 น.ไปแล้ ว เพื อหลีก เลี ยงการ
กีดขวางทางเดินในขณะเก็บขน และกลินเหม็นทีรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และคัดแยกขยะออกเป็ น 4
ประเภท ได้ แก่ ขยะแห้ งทัวไป ขยะแห้ งทีสามารถรีไซเคิล ขยะเปี ยก และขยะอันตราย ดังนี
(1) มูลฝอยเปี ยก ให้ แม่บ้านนําขยะมูลฝอยเปี ยกจากถังมูลฝอยเปี ยกในแต่ ละชันของอาคาร โดย
รวบรวมใส่ถุงดําและมัดปากถุงให้ แน่ น และนํามารวบรวมไว้ ยังห้ องพักมูลฝอยเปี ยก บริเวณ
ห้ องพักขยะรวมชันล่าง
(2) มูลฝอยแห้ ง ให้ แม่บ้านนํามูลฝอยจากถังมูลฝอยแห้ ง และนํามารวบรวมไปยังห้ องพักมูลฝอย
แห้ ง บริเวณห้ องพักขยะรวมชันล่าง จัดให้ มแี ม่บ้านคัดแยกมูลฝอย ดังนี
- มูลฝอยที ไม่ สามารถนํา กลับมาใช้ประโยชน์ไ ด้อีก ได้ แก่ พลาสติกห่ อลู กอม ซองบะหมี
สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยล์ทเปื
ี อนอาหาร โดยจะรวบรวมใส่ถุงดํามัดปากถุงให้
แน่น แล้ วมาตังรวมไว้ ทห้ี องพักมูลฝอยแห้ ง บริเวณห้ องพักขยะรวมชันล่าง เพือรอการเก็บ
ขนจากสํานักงานเขตวัฒนาต่อไป
- มู ลฝอยที สามารถนํา กลับ มาใช้ไ ด้โ ดยตรง หรื อ ผ่ า นกรรมวิ ธี ใ ดๆ เช่ น กระดาษ แก้ ว
พลาสติก และโลหะ โดยจะรวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้ แน่น และนํามาพักไว้ ยังห้ องพัก
มูลฝอยแห้ ง บริเวณห้ องพักขยะรวมชันล่างให้ เป็ นระเบียบ เพือรอให้ ร้านรับซือของเก่ามา
เก็บขนต่อไป
(3) มูลฝอยอันตราย เช่ น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี และกระป๋ องยาฆ่าแมลง เป็ นต้ น โดย
ให้ แม่บ้านรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายแต่ ละชันมาเก็บพักไว้ ยังห้ องพักขยะอันตราย ชันล่าง
ซึงจัดให้ มีถังขยะสีเทาฝาส้ ม ขนาด 250 ลิตร จํานวน 1 ถัง พร้ อมถุงสีแดงรองรับ ซึงสามารถ
รองรับขยะมูลฝอยอันตรายได้ นานกว่า 15 วัน เพือรอการเก็บขนจากเขตวัฒนา แต่ในกรณีทมีี
ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายมากเกินกว่าทีจะเก็บพักไว้ ภายในโครงการ ทางนิติบุคคลสามารถ
ประสานงานกับทางเขตฯ เพือเข้ ามาดําเนินการจัดเก็บได้ ตลอดเวลา
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3) ความเพียงพอของทีพักขยะรวม
ขยะทีเก็บได้ จากห้ องพักขยะประจําชันจะขนย้ ายไปเก็บยังห้ องพักขยะรวมของโครงการ บริเวณชัน
ล่าง ภายในอาคาร จํานวน 3 ห้ อง แยกเป็ นห้ องพักขยะแห้ งทัวไป-ขยะรีไซเคิล จํานวน 1 ห้ อง ขยะเปี ยก จํานวน
1 ห้ อง และขยะอันตราย จํานวน 1 ห้ อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ห้ องพักขยะแห้ งทัวไป-ขยะรี ไซเคิล มีขนาดพืนที 1.6 x 0.95 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.2 ม.) มี
ขนาดความจุ 1.92 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะแห้ งทัวไป และขยะรีไซเคิลได้ 5.57 วัน
(1.92/(0.0548+0.29)) โดยจั ด เก็บ ขยะรี ไ ซเคิ ล รวบรวมใส่ ถุ ง สี ใ ส และขยะแห้ งทั วไป
รวบรวมใส่ถุงสีดาํ
(2) ห้ องพักขยะเปี ยก มีขนาดพืนที 0.574 x 0.997 เมตร และ 2.04 x 0.753 เมตร (ลึกกักเก็บ
1.2 ม.) มี ข นาดความจุ 3.65 ลู ก บาศก์ เมตร สามารถรองรั บ ขยะเปี ยก ได้ น าน 5.74 วั น
(3.65/0.62) โดยจัดเก็บขยะเปี ยกรวบรวมใส่ถุงสีดาํ
(3) ห้ องพักขยะอันตราย มีขนาดพืนที 1.10 x 0.95 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.2 ม.) มีขนาดความจุ
1.32 ลูกบาศก์เมตร จัดให้ มีถังขยะสีเทาฝาส้ ม ขนาด 250 ลิตร จํานวน 1 ถัง พร้ อมถุงสีแดง
รองรับ สามารถรองรับขยะมูลฝอยอันตรายได้ 48.0 วัน (250/5.2)
ลักษณะของห้องพักขยะรวม จะจัดเตรียมไว้ ดังนี
- ผนังโดยรอบผิวฉาบปู นขัดมัน หลังคาเป็ น คสล. ผสมนํายากันซึมทํา ผิวซีเมนต์ขัดมัน และพื น
คสล. ผิวปรับระดับขัดมัน
- ห้ องพักขยะ จัดให้ มีร่องระบายนํา เพือรวบรวมนําจากห้ องพักขยะรวมเข้ าสู่ระบบบํา บัดนําเสีย
รวมโครงการ
- จัดให้ มีแม่บ้านทําความสะอาดทุกครัง หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว

4) การลดปริมาณขยะ
โครงการจะต้ องส่งเสริม และเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการทุกห้ องรู้จัก และ
เข้ าใจหลักในการลดปริมาณขยะ จึงได้ กาํ หนดมาตรการให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการ รวมถึงเจ้ าหน้ าทีของโครงการ
ด้ วย เพือให้ เกิดประสิทธิภาพและความสําเร็จในการคัดแยก ดังนี
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการทุกห้ อง คัดแยกขยะมูลฝอยภายในห้ องพัก โดยแยก
ขยะทีสามารถขายได้ เก็บสะสมไว้ ในห้ องพักก่อน ส่วนขยะทีใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ให้ นาํ มาทิงรวมยัง
ทีพักขยะของแต่ละชันเพือรอการเก็บขนของเจ้ าหน้ าทีของโครงการต่อไป
(2) กําหนดให้ แม่บ้านตรวจสอบพร้ อมคัดแยกขยะทีคาดว่าจะนํามาขายได้ ซึงอาจตกค้ างในถังขยะ
ของแต่ละชันอีกครังหนึง โดยขยะทีคัดแยกได้ ให้ เป็ นสิทธิของแม่บ้านทีจะนําไปขาย
(3) ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิวให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการรู้จักและ
เข้ า ใจหลั ก ง่ า ยๆ ในการลดปริ ม าณขยะ โดยเฉพาะหลั ก 4Rs นั นคื อ Repair (ซ่ อ มแซม)
Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซา)
ํ Recycle (แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่ ) มีรายละเอียดของแต่ละวิธี
ดังนี
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- Repair (ซ่อมแซม) เป็ นการซ่อมแซมวัสดุสงของที
ิ
ชํารุด ให้ อยู่ในสภาพทีดีใช้ งานได้ นาน ไม่
ต้ องทิงเป็ นขยะหรือต้ องสินเปลืองซือ
- Reduce (ลดการใช้ ) ลดการบริโภคสินค้ าทีฟุ่ มเฟื อย ใช้ อย่างประหยัด และใช้ เท่าทีจําเป็ น
เช่ น ทําอาหารให้ พอดีรับประทาน เลือกซือสินค้ าทีไม่บรรจุ ห่อหลายชัน ใช้ ผ้าเช็ดหน้ าแทน
กระดาษ ทิชชู พกถุงผ้ าไปซือของในตลาด
- Reuse (การใช้ ซา)
ํ เป็ นการนําสิงของทีใช้ แล้ วนํากลับมาใช้ ประโยชน์ให้ ค้ ุมค่า เช่ น ขวดแก้ ว
นําไปล้ างไว้ ใส่นาดื
ํ ม
- Recycle (แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่ ) การนําขยะมาแปรรูป เพือนํากลับมาใช่ ใหม่ ทาํ ให้ ไม่
ต้ องนําทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสิงของ ต่างๆ แต่ใช้ ขยะเป็ นวัตถุดิบทดแทนในการผลิต
สิงของต่างๆ ซึงเป็ นมาตรการต่อเนืองจากการคัดแยกขยะ ดังกล่าวข้ างต้ น

5) ความสามารถในการเก็บขนของหน่วยงานราชการ
เมือเปิ ดดําเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดขึนประมาณ 0.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพืนทีโครงการ
อยู่ ในเขตรั บผิดชอบของฝ่ ายรั กษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตวัฒนา จะนํา ขยะทีเก็บขนได้
ทังหมดไปยังสถานีขนถ่ ายและกํา จัดมู ลฝอยอ่อนนุ ช โดยไม่ มีขยะตกค้ าง สําหรั บช่ วงเวลาทีเข้ ามาเก็บขนขยะ
บริเวณพืนทีโครงการ และโดยรอบ จะเก็บขนในช่ วงเวลาประมาณ 20.00-24.00 น. ของทุกวัน โดยห้ องพักขยะ
รวม ตังอยู่ภายในอาคาร มีประตูเปิ ด-ปิ ด และทางเดิน เพือให้ เจ้ าหน้ าทีสามารถเข้ ามาเก็บขนได้ อย่ างสะดวก
ซึงโครงการจะประสานกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะให้ เปิ ดไฟฉุกเฉินไว้ ตลอดเวลาในช่ วงทีทําการเก็บขนขยะใน
โครงการ จึงคาดว่าการเข้ ามาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะได้ อย่างสะดวก และไม่มีขยะตกค้ าง
ภายในโครงการ ทังนีโครงการได้ รับหนังสือยืนยันความสามารถในการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
จากสํานักงานเขตวัฒนา เลขที กท 8506/3524 ลงวันที 30 มิถุนายน 2559 ดังแสดงเอกสารในภาคผนวกที 1
ทังนีได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมต่อการจัดการขยะมูลฝอย ช่วงเปิ ดดําเนินการ ไว้ ดังนี
1. จัดให้ มีห้องพักขยะประจําชัน ขนาดพืนที 2.04 ตารางเมตร/ชัน ในชันที 1 และ 3-8 สําหรับชันที
2 มีขนาดพืนที 2.51 ตารางเมตร โดยภายในห้ องพักขยะประจําชันจัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร
จํานวน 3 ถัง/แห่ ง รองรับขยะเปี ยก (ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทัวไป (ถังสีนาเงิ
ํ น) ขยะรีไซเคิล (ถังสี
เหลือง) และจัดให้ มีถงั ขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง/แห่ง (ถังสีเทาฝาส้ ม)
2. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ ง ภายในอาคาร มีจาํ นวน 3 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องพักขยะเปี ยกมี
พืนที 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ งทัวไป และขยะรีไซเคิล มีพืนที 1.52 ตารางเมตร และ
ห้ องพักขยะอันตราย มีพืนที 1.045 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะมูลฝอยทีเกิดขึนจากโครงการ
ได้ นานไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายในห้ องพักขยะรวม จัดให้ มีรางระบายนํา เพือรวบรวมนําเสียจากการ
ชะล้ าง และทําความสะอาดห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนําเสียรวมของโครงการแล้ วจะไหลรวมเข้ าสู่
ท่อระบายนําภายในโครงการ แล้ วจึงระบายออกท่อระบายนําสาธารณะ
3. จัดทําป้ ายติดไว้ บริเวณหน้ าห้ องพักขยะทุกชันด้ วยข้ อความ “เปิ ดแล้ ว กรุณาปิ ดประตูให้ มดิ ชิด”
4. ตรวจสอบไม่ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ องแจ้ งให้ เขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขนเพือ
นําไปกําจัดต่อไป
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5. ให้ แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชันทุกวัน และทําความสะอาดทีพักขยะรวมทุก
ครังทีเก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะทีตกหล่นนอกถังทุกครังทีเก็บขน
6. ให้ แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้ องพักขยะแต่ ละชันหลังเวลา 10.00 น. ซึงเป็ นเวลาทีส่วนใหญ่ ผ้ ูพัก
อาศัยออกไปทํางานแล้ ว
7. จัดให้ มีถุงมือยางแจกให้ กับแม่บ้าน เพือป้ องกันอันตรายจากสารเคมี และของมีคมทีปะปนมากับ
ขยะ
8. ส่งเสริมและเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่ นพับใบปลิว ให้ ผ้ ู พักอาศัยในโครงการรู้จักและ
เข้ าใจหลักการง่ ายๆ ในการลดปริ ม าณขยะ เช่ น หลั ก 4Rs นันคือ Repair (ซ่ อมแซม) Reduce
(ลด) Reuse (ใช้ ซา)
ํ และ Recycle (แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่)
9. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชัน ตลอดจนห้ องพักขยะรวมบริเวณชันล่างทุกครังเมือขน
ย้ ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิดทุกครังเมือขนย้ ายเสร็จสิน
10.ให้ เจ้ าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการ
เก็บขน เนืองจากรถเก็บขนขยะจะเข้ ามาเก็บ ขนในช่ วงเวลาเกลางคื น เพื อป้ องกันอุบัติเหตุจ าก
รถยนต์ทเข้
ี า-ออกโครงการ
11.ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยภายในโครงการทราบถึงช่ วงเวลาทีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากเขตวัฒนา
เข้ ามาเก็บขนขยะ (เวลา 20.00-24.00 น. โดยประมาณ) เพือหลีกเลียงการใช้ รถยนต์ในช่ วงเวลา
ดังกล่าว
12.รณรงค์ ใ ห้ ผู้ พั ก อาศั ย และผู้ ดู แ ลอาคารในโครงการ มี ร ะบบคั ด แยกขยะมู ล ฝอยและนํา ไปใช้
ประโยชน์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะทัวไป
เพือแก้ ไขปั ญหาสิงแวดล้ อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัยทีดีให้ กบั ประชาชน
13.ห้ ามมิให้ นาํ ขยะภายในโครงการมากองรวมบริเวณถนนด้ านหน้ าโครงการโดยเด็ดขาด
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4.3.4 การระบายนํ4า และการป้องกันนํ4าท่วม
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมของระบบระบายนําจะตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่ างสภาพปั จจุ บัน
และสภาพอนาคตเมือมีการก่อสร้ างโครงการ โดยการคํา นวณปริ มาณนําทีเกิดขึนพื นทีโครงการเดิม มีการใช้
ประโยชน์ทดิี นเป็ นบ้ านพักอาศัย จํานวน 2 หลัง สูง 1 ชัน และ 2 ชัน ปรับเปลียนมาเป็ นอาคารชุดพักอาศัย สูง
8 ชั น กับ 2 ชั นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร พื นทีสวนจัด สวน และถนนภายในโครงการ ทํา ให้ พืนดินทีเป็ นทีตัง
โครงการมีพืนทีว่างน้ อยลง ดังนันการระบายนําหลังพัฒนาโครงการ มีอตั ราการระบายนํามากกว่าการระบายนําฝน
ก่อนมีโครงการ จึงต้ องควบคุมการระบายนําลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ ไม่ให้ เกินก่อนพัฒนา
โครงการ
สําหรับการประเมินผลกระทบจากการระบายนําของโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ช่ วง คือ ช่ วงก่อสร้ าง และ
ช่วงเปิ ดดําเนินการ ดังนี

ช่วงก่อสร้าง
ช่วงก่อสร้ างโครงการ หากไม่มรี ะบบระบายนําทีดีภายในพืนทีก่อสร้ าง อาจส่งผลทําให้ นาฝนภายในพื
ํ
นที
เกิดการไหลล้ นออกนอกพืนทีโครงการได้ ซึงนําทีไหลนองอาจพัดพาตะกอนดินบริเวณหน้ างานไหลออกสูพ่ ืนทีข้ าง
เคียง และบ้ านเรือนของบุคคลอืนโดยรอบโครงการ นําฝนทีไหลนองอาจไหลออกจากบริเวณพืนทีทีเปิ ดเป็ นทางเข้ า
ออกในการก่อสร้ าง ดังนันโครงการต้ องมีแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้อมต่อการระบายนํา และการป้ องกันนําท่วม
1. จัดให้ มรี ะบบระบายนํารอบพืนทีก่อสร้ างขนาด 1.0x1.0 เมตร และบ่อดักตะกอนดินเพือดักตะกอน
จํานวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อนจะระบายเฉพาะนําใสออกนอกพืนทีโครงการ ลงสูท่ อ่
ระบายนําสาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31
2. หมันทํา ความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพือป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้ างอุดตัน หรือ
กีดขวางการไหลของนํา
3. จัดให้ มีการล้ างล้ อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพือป้ องกันเศษดินตกหล่ นลงสู่พืนถนนทีก่อ
ให้ เกิดการอุดตันของท่อระบายนํา ฝุ่ นละออง และอุบัติเหตุบนท้ องถนน
4. หมันดูแลขุดลอกตะกอนทีสะสมในบ่อดักตะกอนในพืนทีก่อสร้ างอย่ างสมําเสมอ เพือให้ สามารถ
ระบายนําได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณจุ ดเชื อมต่อท่อระบายนําสาธารณะ โครงการ
ต้ องจัดให้ มีบ่อดักตะกอน และขยะ เพือให้ มันใจว่ามีเฉพาะนําใสไหลลงสู่ภายนอกโครงการเท่านัน
5. จัดให้ มกี ารขุดลอกท่อระบายนําบริเวณท่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
เป็ นประจํา 6 เดือน/ครัง เพือป้ องกันเศษหิน ปูน ทราย ทีไหลลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะระหว่ าง
การก่อสร้ างไปอุดตัน ทําให้ เกิดนําท่วมขัง
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ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) ผลกระทบต่อการระบายนํ4าของชุมชน และป้องกันนํ4าท่วม
จากการสอบถามชุมชนทีอยู่บริเวณพืนทีโครงการในช่ วงเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 พบว่า บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าพื นทีโครงการ ไม่ ประสบเหตุนาท่
ํ วมขัง แต่ เนืองจากพื นทีตังของโครงการตังอยู่ ใน
บริเวณจุดอ่อนนําท่วมขังของกรุงเทพมหานคร กรณีทมีี ฝนตกต่อเนืองนานเกิน 1 ชัวโมง ทําให้ การระบายนําช้ าลง
และมีนาท่
ํ วมขังรอการระบายบนผิวถนน อย่างไรก็ตามโครงการได้ ออกแบบอาคารโครงการให้ เพือป้ องกันนําท่วม
ดังนี
- จัดให้ มี รัว คสล. ทึบ สูง 2.50 ม. โดยรอบโครงการ เพือป้ องกันนําท่วม
- จัดให้ มี เครื องสูบนํา ชนิดหาบหามแบบใช้ นามั
ํ น ขนาด 3 นิ ว อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที
จํานวน 1 ชุด

2) การออกแบบระบบระบายนํ4าของโครงการ
ระบบระบายนําภายในโครงการเป็ นระบบแบบท่อแยก คือ รองรับนําฝน แยกออกจากนําทิงทีผ่าน
การบํา บัดนําเสียรวม โดยจั ดทํา เป็ นรางระบายนํากว้ าง 0.25 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 โดยรอบพื นที
โครงการ
- ค่ าระดับ ท้ องท่อเริ มต้ นของรางระบายนําฝน สาย 1 ประกอบด้ วยรางระบายนํากว้ าง 0.25
เมตร ระดับลึกเริมต้ น -0.40 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ระบายนําด้ วยแรงโน้ มถ่วงไปยัง
บ่อหน่วงนําขนาดความจุ 10.0 ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าระดับปลายท่อ เท่ากับ -2.05 เมตร
- ค่าระดับท้ องท่อเริมต้ นของท่อระบายนําฝน สาย 2 ประกอบด้ วยรางระบายนํากว้ าง 0.25 เมตร
ระดับลึกเริมต้ น -0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ระบายนําด้ วยแรงโน้ มถ่วงไปยังบ่อหน่วง
นําขนาดความจุ 10.0 ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าระดับปลายท่อ เท่ากับ -2.05 เมตร
- การระบายนําชั นใต้ ดิน จัดให้ เป็ นรางระบายนํากว้ าง 0.20 เมตร รวบรวมลงสู่บ่ อสูบนําฝน
(Sump pit) ทีชันใต้ ดิน 2 จํานวน 2 บ่อ และสูบส่งด้ วยเครืองสูบนําแบบ Submersible Pump
จํานวน 2 ชุด ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว ไปยังรางระบายนําบนชันพืนดิน
- จากระบบบํา บัดนําเสียรวม จะติดตังเครืองสูบนําทิงแบบ Submersible Pump (SP-01 และ
02) สําหรับสูบนําทิงขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง
1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว ระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพนําทิง
- จากบ่ อหน่ วงนําจะสูบระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพนําผ่ านท่อ (Effluent Pipe) ขนาดเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ด้ วยเครืองสูบนําชนิด Submersible pump (DP-01-02) จํานวน 2
ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) อัตราการสูบ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ทีความ
สู ง ของนํา 10 เมตร ขนาด 3.7 กิ โ ลวั ต ต์ /เครื อง และท่ อ Overflow ด้ ว ยท่ อ ขนาด 400
มิลลิเมตร
- จากบ่ อตรวจคุณภาพนํา ประกอบด้ วยตะแกรงดักขยะ จํานวน 1 จุ ด และออกแบบให้ ฝาด้ าน
บนบ่ อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร จํา นวน 2 ฝา เพือให้ สามารถมองเห็น
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สภาพนําในบ่ อได้ และเก็บตัวอย่ างนําได้ สะดวก ระบายออกสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนถนน
ซอยสุขมุ วิท 31 ด้ วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ด้ วยแรงโน้ ม
ถ่วงโลก
ดังนันโครงการต้ องมีแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมต่อการระบายนํา และการป้ องกันนําท่วม ช่วงเปิ ด
ดําเนินการ ดังนี
1. จัด ให้ มี รางระบายนํากว้ าง 0.25 เมตร ความลาดเอียง 1:200 เข้ าบ่ อ หน่ วงนํา และบ่ อตรวจ
คุณภาพนําของโครงการ
2. จัดให้ มีบ่อหน่วงนํา จํานวน 1 บ่อ บริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ ปริมาตรกักเก็บ 10.0 ลูกบาศก์
เมตร พร้ อมเครื องสูบนําจํา นวน 2 ชุ ด (ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1 ชุ ด ) ชนิด Submersible
Pump อัตราการสูบ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุ ด ทีความสูงของนํา 10 เมตร ขนาด 3.7
กิโลวัตต์/เครือง และท่อ Overflow ด้ วยท่อขนาด 400 มิลลิเมตร ลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะบน
ซอยสุขุมวิท 31
3. จัดให้ มีรางระบายนําฝนโดยรอบชั นใต้ ดินเป็ นราง Gutter with greating กว้ าง 0.20 เมตร ลึก
0.20 เมตร ไหลรวบรวมเข้ าสู่บ่อสูบนําฝน (Sump pit) ทีชันใต้ ดิน 2 จํา นวน 3 บ่ อ ขนาดบ่ อ
1.5 x 2.0 x 1.0 เมตร เพือรวบรวมนําฝนจากชันใต้ ดินทุกชัน ก่อนจะสูบขึนไปยังรางระบายนํา
บนชั นพืนดิน ด้ วย Summersible Drainage Pumps จํา นวน 2 ชุด (ทํา งาน 1 ชุด และสํา รอง 1
ชุด) อัตราสูบ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/เครือง ความสูงสูบส่ง 10 เมตร ขนาด 1.5 กิโลวัตต์
ผ่านท่อสูบนําฝนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว ไปยังรางระบายนําบนชันพืนดิน
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบระดับนําในบ่อพักนําและท่อระบายนําอย่างสมําเสมอ เพือให้ สามารถ
ระบายนําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าพืนทีใดมีนาท่
ํ วมขังให้ แก้ ไขทันที
5. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงเครืองสูบนําตามคู่มือ เพือความสะดวกในการซ่ อมบํารุง
ในแต่ละครัง และเพือให้ อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
6. ล้ างทําความสะอาดท่อระบายนํา โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครัง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)
7. ถ้ าท่อระบายนําอุดตัน ให้ ฉีดล้ างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที
8. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีของโครงการดูแลท่อระบายนําภายในโครงการ และบริเวณใกล้ เคียงโครงการ
เพือป้ องกันปัญหานําท่วมขัง
9. จัดให้ มี รัว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ และป้ องกันนําท่วม
10.จัดให้ มีเครืองสูบนํา ชนิดหาบหามแบบใช้ นามั
ํ น ขนาด 3 นิว อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที จํานวน
1 ชุด ประจําไว้ ภายในโครงการ กรณีทีเกิดนําท่วมขังภายในโครงการสามารถใช้ งานได้ โดยทันที
เพือป้ องกันนําท่วมขังภายในโครงการ
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4.3.5 ระบบบําบัดนํ4าเสียรวม
ช่วงก่อสร้าง
1) พื4 นทีก่อสร้างโครงการ
นําเสียทีเกิดจากพืนทีก่อสร้ าง แบ่งเป็ น 2 ส่วนตามกิจกรรมการเกิดนําเสีย ดังนี
1) ส่วนที 1 เกิดจากการผสมปูน เพือก่อฉาบประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนําเสียส่วนนี
จะระเหยแห้ งได้ ตามธรรมชาติ
2) ส่วนที 2 เกิดจากคนงานก่อสร้ างประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึงเป็ นนําเสียจากห้ องส้ วม
และการซักล้ างทําความสะอาด มีรายละเอียดดังนี
- นําเสียจากส้ วม มีประมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็ น 10 % ของนําเสียทีเกิดขึน
(ธงชัย,2530) มีค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง, 2534)
- นําเสียจากการชํา ระล้ างประมาณ 5.04 ลู กบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 154.35
มิลลิกรัม/ลิตร (ธงชัย,2530)
โครงการจัดห้ องนําสําหรับคนงาน จํานวน 10 ห้ อง ภายในพืนทีก่อสร้ าง ใช้ ระบบเกรอะ-กรองไร้
อากาศ และเติมอากาศ ขนาดความจุ 6.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ซึงเพียงพอต่อการบําบัดนําเสียของคนงาน
ก่อสร้ างและบําบัดจนได้ ค่าตามมาตรฐานนําทิง ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
นําสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ

2) พื4 นทีบ้านพักคนงานก่อสร้าง
คาดว่าจะมีปริมาณนําเสียทังหมด 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็ น
- นําเสียจากการอาบ ซัก ล้ างประมาณ 10.08 ลูก บาศก์เมตร/วัน มีค่ า BOD เท่ากับ 154.34
มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง,2534)
- นําเสีย จากห้ องส้ ว ม คิ ด ทีร้ อ ยละ 10 ของนําเสีย ที เกิ ด ขึ น (ธงชั ย ,2530) ประมาณ 1.12
ลบ.ม./วัน ค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจัดให้ มีส้วมคนงานก่อสร้ าง จํานวน
10 ห้ อง สําหรับคนงาน 200 คน
จัดให้ มี ถังบํา บั ดนําเสียสํา เร็จรูป แบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติม อากาศ ขนาดความจุ 6.0
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ถัง มีประสิทธิภาพการบําบัด 92% ซึงเพียงพอต่อการบําบัดนําเสียของคนงานก่อสร้ าง
และบํา บัดจนได้ ค่าตามมาตรฐานนําทิง ค่ า BOD ไม่ เกิน 20 มิลลิกรั ม /ลิ ตร ก่ อนระบายออกสู่ท่ อระบายนํา
สาธารณะ ด้ านหน้ าบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง
ทังนีได้ กาํ หนดมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านการบําบัดนําเสีย ช่ วงก่อสร้ าง ดังต่อไปนี
1. จัดระบบระบายนําชัวคราวรอบพืนทีก่อสร้ างเป็ นรางระบายนําแบบเปิ ดกว้ าง 1.0 x1.0 เมตร และ
บ่ อ ดั ก ขยะ จํา นวน 2 บ่ อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่ อ นระบายเฉพาะนําใสออกนอกพื นที
โครงการ ลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
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2. จัดห้ องนําคนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพืนทีก่อสร้ าง จํานวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบบําบัดนําเสียแบบ
เกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายนําสาธารณะ
3. จัดห้ องนําคนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัดนําเสียแบบเกรอะกรองไร้ อากาศ และเติ ม อากาศ ขนาด 6 ลู ก บาศก์ เ มตร จํา นวน 2 ชุ ด ประสิท ธิ ภ าพในการ
บําบัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะ
4. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนําอย่างสมําเสมอ เพือ
ป้ องกันกลินเหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือโรค
5. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกําจัดเป็ นประจําทุก 2 เดือน/ครัง หรือเมือส่วนบ่อเกรอะเต็ม
6. เมือเสร็จสินการก่อสร้ างให้ สบู ตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิงทังหมด พร้ อมฆ่าเชือโรคด้ วย
การโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
7. จัดคนงานทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพือป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือ
กีดขวางการไหลของนํา
8. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาอย่
ํ างประหยัด เพือลดปริมาณการเกิดนําเสีย
9. ห้ ามทิงเศษขยะ/เศษวัสดุก่อสร้ าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ และนําเสียทีไม่ ได้ ผ่านการบําบัดลงในท่อระบาย
นําสาธารณะด้ านหน้ าโครงการโดยเด็ดขาด
10.กํา หนดให้ มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบ โดยตรวจวั ด pH, BOD, SS,Settleable Solid, TDS,
Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จากนําทิงบริ เ วณพื นทีก่ อ สร้ า ง เดือ นละ 1 ครั ง ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นําทิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1) ระบบบําบัดนํ4าเสียรวมของโครงการ
โครงการใช้ ระบบบําบัดนําเสียรวมชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนําเสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับรองรับนําเสียจากห้ องนํา การอาบ ซักล้ าง ส่วน
ครัวจากห้ องพักอาศัย และจากห้ องพักขยะรวม โดยรวบรวมมาตามท่อรวบรวมนําเสียภายในอาคาร และเข้ าระบบ
บําบัดนําเสียรวม ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน
ฝังไว้ ใต้ ดิน ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
เกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดนําเสียรวมชนิดเติมอากาศ ตามแนวทางทีใช้ ประกอบการประเมิน
ผลกระทบสิงเเวดล้ อม โครงการด้ านทีพักอาศัย บริการชุมชน และสถานทีพักตากอากาศ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ดังนี
- ค่าความเข้ มข้ นตะกอนจุลินทรีย์ (MLSS)
- ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M RATIO)
- ระยะเวลากักเก็บเติมอากาศ

2,000-4,000
0.1-0.3
6-24
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ตารางที 4.3-1 รายละเอียดระบบบําบัดนําเสียรวมของโครงการ
รายละเอียด

ระบบบําบัดนํ4าเสีย

หน่วย

เกณฑ์การออกแบบ

(1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank)
- นําเสียเข้ าถังดักไขมัน
- BOD ของนําเสียเข้ าถังดักไขมัน
- ปริมาตรถังดักไขมัน
- ระยะเวลากักเก็บ
- ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD
- ค่า BOD ทีออกจากถังดักไขมัน

9.0
540
7.52
4.0
20 %
4432

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
ลบ.ม.
ชม.

-

(2) ถังแยกกากตะกอน
- นําเสียจากถังดักไขมัน
- BOD ของนําเสียจากถังดักไขมัน
- นําเสียจากห้ องนํา การอาบ และซักล้ าง
- BOD ของนําเสียห้ องนํา การอาบ และซักล้ าง
- BOD รวมในถังแยกกากตะกอน
- ปริมาตรถังแยกกากตะกอน
- ระยะเวลากักเก็บ
- ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD
- ค่า BOD ทีออกจากถังแยกกากตะกอน

9.0
432
51.0
250
278
17.85
6.0
20%
222

ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
ลบ.ม./วัน
มก./ลิตร
มก./ลิตร
ลบ.ม.
ชม.

222
20
202
12.16
1.0
2,066.92

มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตรกก.BOD/วัน
Kg.BOD/ลบ.ม.-วัน
ลบ.ม./วัน
ตร.ม.

39.51
19.8
3,358.35
0.018
15.84
0.105
19.88
71.32

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
ลบ.ม/ตร.ม.-วัน
ชม.
วัน-1
กก.O2/วัน
ลบ.ม./วัน

(3) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank)
- ค่า BOD เข้ าระบบ
- BOD ออก
- ค่า BOD ทีถูกกําจัด (222-20 มก./ลิตร)
- BOD REMOVED LOADING
- เลือกใช้ ORGANIC LOADING
- พืนทีผิวตัวกลางทีต้ องการ
- เลือกใช้ ตัวกลางพลาสติก วัสดุ POLYETYLENE
ทีมีความหนาแน่นสูง (HDPE)
- ปริมาตรความจุของถังเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
- ปริมาตรจริงสําหรับตัวกลาง
- พืนทีผิวของตัวกลางทีเลือกใช้
- Hydraulic Loading ทีจัดให้ มี
- ระยะเวลากักเก็บจริง
- F/M RATIO
- ปริมาณออกซิเจนทีต้ องการ
- ปริมาณอากาศทีต้ องการ
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รายละเอียด

ระบบบําบัดนํ4าเสีย

หน่วย

เกณฑ์การออกแบบ

2.50
5.86
1.0
6.20
2.48

ตร.ม.
ตร.ม.
ลบ.ม./ตร.ม./วัน
ลบ.ม.
ชม.

-

2.2
50

ลบ.ม.
นาที

-

- จัดให้ มีเครืองเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด
ขนาดมอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์/ชุด อัตราการสูบ
1.61 ลบ.ม./นาที
(4) ถังตกตะกอน (Sedimentation tank)
- พืนทีหน้ าตัดของถังเก็บตะกอนทีต้ องการ
- พืนทีหน้ าตัดของถังเก็บตะกอนทีออกแบบ
- surface overflow rate1.0 ลบ.ม./ตร.ม./ชม.
- ปริมาตรตะกอนทีต้ องกักเก็บในถัง
- ระยะเวลากักเก็บจริง
(5) ถังพักนํ4าใส
- ปริมาตรถังพักนําใส
- ระยะเวลากักเก็บ
- จัดให้ มีเครืองสูบนํา จํานวน 2 ชุด อัตราการสูบ
0.15 ลบ.ม./นาที/ชุด

นําเสียทีผ่านการบําบัดจะมีค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นไปตามมาตรฐาน
คุ ณภาพนําทิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม ไหลเข้ าสู่ท่อรวบรวมนําทิงปริมาณ
นําเสียรวม 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ด้ วยเครืองสูบนําทิงแบบ Submersible Pump (SP-01 และ 02) สําหรับสูบนํา
ทิงขนาด 0.15 ลูก บาศก์เมตร/นาที จํา นวน 2 ชุ ด (ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1 ชุ ด ) ผ่ านท่ อ ขนาดเส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลาง 2 นิว ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจคุ ณภาพนํา (ฝาด้ านบนบ่ อเป็ นแบบตะแกรงเหล็ก เพือให้ เห็นสภาพนํา
ภายในบ่อ) และระบายนําลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
2) กฎกระทรวงซึ งออกตามความในมาตรา 80 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรัก ษา

คุณภาพสิงแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิงแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิง
แวดล้ อม ด้ านการบําบัดนําเสีย ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง
แวดล้ อม แห่ งชาติ พ.ศ. 2535
2.1) มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้ อม ด้ านการบําบัดนําเสีย ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียในแต่ละวัน ตามแบบ
ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ
ทส.2 เพื อให้ ส อดคล้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 80 แห่ ง พรบ. ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิงแวดล้ อม แห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิน ภายในวันที 15
ของเดือนถัดไป
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2.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อม ด้ านการบําบัดนําเสีย ช่วงเปิ ดดําเนินการ
- ตรวจวัดคุณภาพนําทิงทีผ่านการบําบัดนําเสียรวม จํานวน 1 จุ ด ได้ แก่ บ่อตรวจคุณภาพ
นํา ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนําทิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548

3) การกําจัดก๊าซมีเทนระบบบําบัดนํ4าเสียรวมของโครงการ
โครงการจัดให้ มีการกําจัดก๊าซมีเทนทีเกิดขึนจากถังเกรอะของระบบบําบัดนําเสียรวม ปริมาณ 2.29
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 2,181.89 ลิตร/วัน โดยต่อท่อระบายอากาศเพือรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังดักไขมัน และ
ถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบําบัดก๊าซมีเทน ซึงใช้ การบําบัดก๊าซมีเทนด้ วยวิธี Biological Oxidation ซึงจากการ
ศึ ก ษาตั ว กลางหลากหลายชนิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของตั ว กลาง พบว่ า การใช้ ปุ๋ ยหมั ก พร้ อ มใช้ ง าน (Muture
Compost) โดยโครงการเลือกใช้ ปุ๋ย กทม. สามารถกําจัดก๊าซมีเทนได้ ทีปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตาราง
เมตร-วัน ดังนันทีปริมาณก๊าซมีเทน 2,181.89 ลิตร/วัน ต้ องใช้ พืนทีประมาณ 0.90 ตารางเมตร โดยโครงการ
จะจัดเตรียมบ่อดินขนาด 0.70 x1.35 เมตร หรือขนาด 0.95 ตารางเมตร ลึก 1.2 เมตร จํานวน 1 บ่อ ทีก้ นหลุม
จะใช้ ดินทรายรองไว้ เพือป้ องกันนําท่วม และจะต่อท่อก๊าซมีเทนให้ ระเหยผ่านดินร่วน หรือปุ๋ ย จํานวน 4 แถว ซึง
จะปิ ดปากท่อด้ วยตาข่ายไนล่อน เพือป้ องกันไม่ให้ ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนันจะกลบท่อด้ วยดินร่วน หรือปุ๋ ย
และปลูกต้ นไม้ ไว้ ด้านบน

4) การกําจัดละอองนํ4าเสีย (AEROSOL)
Aerosol คื อ ละอองนําเสียทีเกิด ขึ นจากขั นตอนการเติ มอากาศ ในระบบบํา บัด นําเสียรวม แล้ ว
กระจายออกสู่บรรยากาศ ซึงอาจก่อให้ เกิดการแพร่ กระจายเชือโรค ส่วนใหญ่เกิดขึนกับระบบบําบัดนําเสียทีเป็ น
ระบบเปิ ด ซึงมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบบําบัดนําเสียรวมของเทศบาลฯ และท้ องถินต่างๆ
ระบบบําบัดนําเสียรวมของโครงการเป็ นบ่อบําบัดนําเสีย คสล. แบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด โดยมี
เพียงส่วนน้ อยทีอยู่เหนือผิวดิน คือ ส่วนฝาบ่ อ และส่วนระบายอากาศ โดยระบบบํา บัดนําเสียรวมมีระบบปิ ด
มิดชิด เพือป้ องกันอุบัติเหตุจากการตกหล่ น ดังนันในส่วนละอองนําเสียและกลินเหม็นจากการบํา บัดจะส่งผล
กระทบในระดับน้ อยมาก ทังนีเพือให้ มคี วามปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชือโรคมากยิงขึน โครงการจัดให้ มี
พืนทีสีเขียวขนาด 0.7 ตารางเมตร ด้ วยการบําบัดโดยอาศัยแบคทีเรียในดินของพืนทีสีเขียว

5) การดูแล และบํารุงระบบบําบัดนํ4าเสีย
โครงการจัดให้ มีระบบบําบัดนําเสียรวมชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิว
สัมผัส จํานวน 1 ชุด ฝังไว้ ใต้ ดิน โดยฝาบ่อของระบบบําบัดนําเสียอยู่บริเวณทางรถวิง ชันใต้ ดิน-2 โดยก่อนซ่อม
บํารุงโครงการจะต้ องกําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสีย ให้ ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้ ชัดเจนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพือห้ ามรถยนต์
ของผู้พักอาศัยวิงผ่านในขณะซ่อมบํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสียรวม ซึงขณะปฏิบัติงานให้ ติดตังแผงกันรถและวาง
กรวยรอบพืนทีปฏิบัติงาน เพือความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าทีในการปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ
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ทังนีโครงการได้ กาํ หนดมาตรการในการดูแล และบํารุงระบบบําบัดนําเสียรวม ดังต่อไปนี
1. ตีเส้ นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบําบัดนําเสียรวมให้ ชัดเจน
และเขียนป้ ายถาวรแจ้ งว่า “บริเวณนีเป็ นบ่อบําบัดนําเสีย”
2. เมือมีการเข้ าดูแลบํารุงรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบําบัดนําเสียของโครงการ ต้ องใช้
แผงกันบริเวณทีปฏิบัติงาน
3. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชัวคราว เพือป้ องกันอุบัติเหตุจากการ
พลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ
นอกจากนีโครงการได้ กาํ หนดมาตรการลดผลกระทบด้ านการจัดการนําเสียไว้ ช่ วงเปิ ดดําเนินการ
ดังนี
1. จัดให้ มีระบบบําบัดนําเสียรวม ชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิว
สัมผัส จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนําเสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึงฝังอยู่ใต้ ดนิ ประกอบด้ วย
ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน โดยนําทีผ่าน
การบํา บัดจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพนําทิงของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยระบายนําด้ วยเครืองสูบนําทิงแบบ Submersible Pump
(SP-01 และ 02) สํา หรั บ สู บ นํา ทิ งขนาด 0.15 ลู ก บาศก์ เ มตร/นาที จํา นวน 2 ชุ ด
(ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจ
คุณภาพนําก่อนระบายออกสูท่ อ่ ระบายนําสาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
2. รณรงค์ให้ มีการคัดแยกนํามันพืชทีใช้ แล้ วใส่ภาชนะ หรือขวดนํามันพืชเก่า และนําไปเก็บยัง
ห้ องพั กขยะประจํา ชั น หลังจากนันให้ แม่ บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ ในห้ องพั กขยะรวม เพือรอ
การนําไปจําหน่ายให้ กบั แหล่งรับซือ
3. จัดแม่ บ้านตักกากตะกอนทีถังดักไขมันทุ กสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดํา มัดปากถุงให้ เรี ยบร้ อ ย
แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะแห้ ง เพือรอการนําไปใช้ ประโยชน์ หรือกําจัด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากถังแยกกากตะกอนทุก 6 เดือน หรือเมือถังเต็ม
5. จัดให้ มีการกําจัดก๊าซมีเทนทีเกิดขึนจากบ่อเกรอะโดยใช้ พืนทีสีเขียวบริเวณใกล้ เคียงกับระบบ
บํา บั ด นําเสีย รวม ขนาดพื นที 0.95 ตารางเมตร จํา นวน 1 บ่ อ ด้ ว ยวิ ธี Soil Bed โดยใช้
แบคทีเรียทีมีอยู่ในดินธรรมชาติเปลียนก๊าซมีเทนผ่ านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์
6. จัดให้ มีการกําจัดละอองลอยทีเกิดจากระบบบําบัดนําเสียโดยใช้ พืนทีสีเขียวบริเวณใกล้ เคียงกับ
ระบบบําบัดนําเสียรวมขนาดพืนที 0.7 ตารางเมตร ด้ วยวิธี Soil Bed
7. จัดเจ้ าหน้ าทีโครงการเข้ ารั บ การอบรมความรู้ เกี ยวกับการใช้ ง านระบบบํา บัด นําเสียของ
โครงการอย่ างเข้ าใจ โดยให้ เข้ ารั บการอบรมกับ บริ ษัท ตั วแทนจํา หน่ ายระบบบํา บั ด ฯ ของ
โครงการ เพืออยู่ประจําในการเดินเครือง และบํารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนิน
การ
8. จัดทํา ตารางกํา หนดระยะเวลาซ่ อมบํา รุงอุปกรณ์ของระบบบํา บัดนําเสียทุ กชิ นตามคู่ มือของ
แต่ละประเภท เพือความสะดวกในการซ่ อมบํารุงในแต่ละครัง และเพือให้ อุปกรณ์ และระบบ
ทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
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9. จั ด อุ ป กรณ์ สาํ รอง (Spare part) ของระบบบํา บั ด นําเสีย ทุ ก ประเภทอย่ า งละ 1 ชุ ด ไว้ ใ น
โครงการ เพือใช้ เปลียนอุปกรณ์ทีเสียหายได้ ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนานจนทําให้
เกิดปัญหานําเสียทีไม่ได้ บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะ
10. ตรวจสอบฝาบ่ อ ข้ อต่อ ผนัง และส่วนทีต้ องเข้ าไปดูแลและซ่ อมแซมระบบให้ อยู่ในสภาพปิ ด
มิดชิดเป็ นประจํา เพือป้ องกันการรัวไหลของละอองนําเสีย และกลินเหม็นทีเกิดขึนจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนําเสีย
11. ตีเส้ นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบําบัดนําเสียรวมให้ ชัดเจน
และเขียนป้ ายถาวรแจ้ งว่า “บริเวณนีเป็ นบ่อบําบัดนําเสีย”
12. กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสีย ให้ ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป และ
ไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้ ชัดเจนล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 วัน
ซึงขณะปฏิบัติงานให้ ติดตังแผงกันรถและวางกรวยรอบพืนทีปฏิบัติงาน เพือความปลอดภัย
ของเจ้ าหน้ าทีในการปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ
13. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชัวคราว เพือป้ องกันอุบัติเหตุจากการ
พลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ
14. ตรวจวัดคุณภาพนําทิงทีผ่ านการบํา บัดนําเสียรวม จํา นวน 1 จุ ด ได้ แก่ บ่อตรวจคุณภาพนํา
(ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 2 ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x 1.2 เมตร)
เพือให้ สามารถมองเห็นสภาพนําในบ่ อได้ และเก็บตัวอย่ างนําได้ สะดวกตรวจวัดเดือนละ 1
ครัง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
15. จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1
และจัดทํา รายงานสรุปผลการทํา งานของระบบบํา บั ดนําเสียในแต่ ละเดือน ตามแบบ ทส.2
เสนอต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถินภายในวันที 15 ของเดือนถัดไปตามกฏกระทรวง กําหนดหลัก
เกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้ อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุป
ผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสีย พ.ศ. 2555
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4.3.6 การคมนาคม
การประเมินผลกระทบด้ านการคมนาคมบริเวณพืนทีโครงการ จะประเมิน 3 ด้ าน ได้ แก่
- ความสามารถในการรองรับของถนน
- การกีดขวางการจราจรและโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
- ความเพียงพอของทีจอดรถยนต์ของอาคารโครงการ

1) การประเมินความสามารถในการรองรับของถนน
1.1) โครงข่ายถนนบริเวณรอบพื4 นทีโครงการ
เส้ นทางคมนาคมทีเกียวเนืองกับโครงการ มี 2 เส้ นทาง คือ ถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท
ซึ งได้ สาํ รวจการจราจรช่ วงเวลาเร่ ง ด่ วนเช้ า นอกเวลาเร่ ง ด่ วน และช่ วงเวลาเร่ ง ด่ วนเย็น เมือวั น จั น ทร์ ที 29
สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี
- ถนนซอยสุขุมวิท 31 (ทางเข้ า-ออกพืนทีโครงการ) กว้ างประมาณ 8.98-9.30 เมตร พืน
ผิวจราจรเป็ นถนนลาดยาง จํา นวน 1 ช่ องจราจร/ทิศทาง เดินรถแบบสองทิศทาง (Two
way) ไม่มีเกาะกลางถนน ไม่มีทางเดินเท้ า เป็ นย่านทีอยู่อาศัย อาคารชุดพักอาศัย และสถาน
ศึกษา ซึงมีการจราจรคับคัง
- ถนนสุขุมวิท เป็ นถนนสายหลักตามแนวตะวันออก-ตะวันตกมีขนาด 6 ช่องจราจร โดยแบ่ง
เป็ น 3 ช่องจราจร/ทิศทาง กว้ างประมาณ 29.00-35.00 เมตร มีเกาะกลางถนนแบบยกขึน
(Raised Median) มี ท างเท้ า ทั งสองข้ างถนน เป็ นย่ า นที อยู่ อ าศั ย ศู น ย์ ก ารค้ า อาคาร
สํานักงานและอาคารชุดพักอาศัย
1.2) ปริมาณการจราจรปั จจุบนั
จากการกระจายตัวของการจราจรตลอดทังวัน (6.00-19.00 น.) ในวันจันทร์ ที 29 สิงหาคม
2559 พบว่า ถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 31 มีระดับการให้ บริการ Level of Service, LOS ของถนนสรุป
ได้ ดงั ตารางต่อไปนี
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ตารางที 4.3-2 ปริมาณรถยนต์เฉลีย ความเร็วการเดินทาง ความหนาแน่นและ ระดับการให้ บริการของถนนที
เกียวข้ องโครงการ ปี พ.ศ.2559

ช่วงเวลา

V
(PCU/ชัวโมง)

PHF

(1)

(2)

N
Vp
(ช่องจราจร) (pc/h/ln)

S
D
(km/h) pc/km/ln

(3)

(4)

(5)

(6)

ระดับการให้บริการ
(LOS)

ถนนซอยสุขุมวิท 31 ขนาด 1 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

813.0

0.9

2

451.6

15.0

30.1

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

800.0

0.95

2

421.1

50.0

8.4

B

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
(16:00 – 19:00 น.)

1,021.4

0.9

2

567.4

25.0

22.7

E

ถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) ขนาด 3 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

3,208.5

0.9

3

1,188.3

35.0

34.0

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

3,042.7

0.95

3

1,067.6

55.0

19.2

D

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
(16:00 – 19:00 น.)

2,943.6

0.9

3

1,090.2

45.5

24.0

E

หมายเหตุ (4) = (1)/[(2)*(3)] = vp = V/(PHF x N)
(6) = (4)/(5) = D = vp/S

1.3) ปริมาณการจราจรช่วงก่อสร้าง
คาดว่ า จะมี ร ถยนต์ ที เกี ยวข้ อ งกั บ การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและคนงานก่ อ สร้ างรวมกั น วั น ละ
ประมาณ 50 เทียว โดยใช้ ถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลักในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ าง
ดังนี
- การขนส่งคนงานก่อสร้ าง ด้ วยรถบรรทุก 4 ล้ อประมาณ 10 เทียว (PCE = 1.0) ช่ วงเร่ งด่ วน
เช้ า และช่วงเร่งด่วนเย็น (10 x1.0) เท่ากับ 10.0 PCU/ชัวโมง
- การขนส่งวัสดุ ก่อสร้ าง ด้ วยรถบรรทุ ก 6 ล้ อ ประมาณ 40 เทียว/วัน ช่ วงนอกเวลาเร่ งด่ วน
(10.00-15.00 น.) หรือ 6 คัน/ชัวโมง (PCE =1.5) เท่ากับ 9.0 PCU/ชัวโมง
สภาพการจราจรบนถนนสุขุ มวิท (ฝังโครงการ) และถนนสุขุม วิท 31 ในช่ วงก่ อสร้ างเมือรวม
ปริมาณจราจรทีเกิดขึนแล้ วพบว่ ามีความหนาแน่ นเฉลียขึนเล็กน้ อย และยังมีระดับการให้ บริการเช่ นเดิม มีราย
ละเอียดดังนี
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ตารางที 4.3-3 ระดับการบริการ (LOS) ของถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 31 ช่วงก่อสร้าง
ช่วงเวลา

V
(PCU/ชัวโมง)

PHF

(1)

(2)

N
Vp
(ช่องจราจร) (pc/h/ln)

S
D
(km/h) pc/km/ln

(3)

(4)

(5)

(6)

ระดับการให้บริการ
(LOS)

ถนนสุขุมวิท 31 ขนาด 1 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

813+10.0

0.9

2

457.2

15.0

30.5

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

800+9.0

0.95

2

425.8

50.0

8.5

B

0.9

2

573.0

25.0

22.9

E

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
1,021.4+10.0
(16:00 – 19:00 น.)

ถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) ขนาด 3 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

3,208.5+10.0

0.9

3

1,192.0

35.0

34.1

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

3,042.7+9.0

0.95

3

1,070.8

55.0

19.5

D

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
2,943.6+10.0
(16:00 – 19:00 น.)

0.9

3

1,093.9

45.5

24.0

E

หมายเหตุ (4) = (1)/[(2)*(3)] = vp = V/(PHF x N)
(6) = (4)/(5) = D = vp/S

สภาพการจราจรของถนนสุขุมวิท และซอยสุขุมวิท 31 ในช่ วงก่อสร้ าง เมือรวมกับปริมาณจราจรที
เกิดขึนแล้ ว พบว่ า มีความหนาแน่ นเพิมขึนเล็กน้ อย โดยในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้ า ช่ วงเวลานอกเร่ งด่ วน และช่ วง
เวลาเร่ งด่ วนเย็น มีระดับการให้ บริการดังเดิม โดยถนนซอยสุขุมวิท 31 มีระดับการให้ บริการอยู่ในระดับ F B
และ E ตามลําดับ และถนนสุขุมวิท มีระดับการให้ บริการอยู่ในระดับ F D และ E ตามลําดับ
1.4) ปริมาณการจราจรในปี พ.ศ.2561 (กรณีไม่มีโครงการ)
คาดว่าโครงการจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จ และเปิ ดดําเนินการ ในปี พ.ศ. 2561 โดยได้ คาํ นวณปริมาณ
จราจรบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ ในปี พ.ศ. 2561 จากแบบจําลองระดับกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พบว่ามีอตั ราเพิมขึนเฉลียรายปี ของจํานวนรถยนต์
บนถนนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ในช่ วงปี 2560-2565 ในการเดิ น ทางในชั วโมงเร่ ง ด่ วนเช้ า
ประมาณ 2.6 % และการเดินทางตลอดทังวัน ประมาณ 2.8 % และการเดินทางในชัวโมงเร่ งด่วนเย็น ประมาณ
3.3 % ซึงจะมีปริมาณจราจร ดังนี
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ตารางที 4.3-4 ระดับการบริการ (LOS) ของถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 31 ในปี พ.ศ. 2561
ช่วงเวลา

V
(PCU/ชัวโมง)

PHF

N
(ช่องจราจร)

Vp
(pc/h/ln)

S
(km/h)

D
pc/km/ln

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ระดับการให้บริการ
(LOS)

ถนนซอยสุขุมวิท 31 ขนาด 1 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

878.0

0.9

2

487.8

15.0

32.5

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

869.1

0.95

2

457.4

50.0

9.1

B

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
(16:00 – 19:00 น.)

1,125.9

0.9

2

625.5

25.0

25.0

E

ถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) ขนาด 3 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

3,465.3

0.9

3

1,283.5

35.0

36.7

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

3,305.5

0.95

3

1,159.8

55.0

20.9

D

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
(16:00 – 19:00 น.)

3,244.7

0.9

3

1,201.8

45.5

26.4

E

หมายเหตุ (4) = (1)/[(2)*(3)] = vp = V/(PHF x N)
(6) = (4)/(5) = D = vp/S

จากการคาดการณ์สภาพการจราจรของถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) และถนนซอยสุขมุ วิท 31 ในช่วงเปิ ด
ดําเนินการ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท มีความหนาแน่นเพิมขึนเล็กน้ อย โดยใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า ช่วงเวลานอกเร่งด่วน และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น มีระดับการให้ บริการดังเดิม
1.5) ปริมาณการจราจรช่วงเปิ ดดําเนินการ
คาดว่ าจะมีรถยนต์ภายในโครงการ 59 คัน โดยใช้ ถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท เป็ นเส้ น
ทางหลักในการเดินทางเข้ า-ออกพืนทีโครงการ ดังนี
- การเดินทางช่ วงเร่ งด่ วนเช้ าและช่ วงเร่ งด่ วนเย็น คิดเป็ นเวลาการเข้ า-ออกโครงการ 3 ชัวโมง
(6.00-9.00 น.) = 80% (59 x0.8)/3 เท่ากับ 15.73 PCU/ชัวโมง
- การเดินทางช่ วงนอกเวลาเร่ งด่วน คิดเป็ นเวลาการเข้ า-ออกโครงการ 7 ชัวโมง (9.00-16.00
น.) = 20% (59 x 0.2)/7 เท่ากับ 1.68 PCU/ชัวโมง
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บทที 4
ตารางที 4.3-5 ระดับการบริการ (LOS) ของถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 31 ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ช่วงเวลา

V
(PCU/ชัวโมง)

PHF

N
(ช่องจราจร)

Vp
(pc/h/ln)

S
(km/h)

D
pc/km/ln

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ระดับการให้บริการ
(LOS)

ถนนซอยสุขุมวิท 31 ขนาด 1 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

878.0+15.73

0.9

2

496.52

15.0

33.1

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

869.1+1.68

0.95

2

458.3

50.0

9.2

B

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
(16:00 – 19:00 น.)

1,125.9+15.73

0.9

2

634.24

25.0

25.4

E

ถนนสุขุมวิท (ฝังโครงการ) ขนาด 3 ช่องจราจร/ทิศทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า
(6:00 – 9:00 น.)

3,465.3+15.73

0.9

3

1,289.3

35.0

36.8

F

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
(9:00 – 16:00 น.)

3,305.5+1.68

0.95

3

1,160.4

55.0

21.1

D

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
(16:00 – 19:00 น.)

3,244.7+15.73

0.9

3

1,207.6

45.5

26.5

E

หมายเหตุ (4) = (1)/[(2)*(3)] = vp = V/(PHF x N)
(6) = (4)/(5) = D = vp/S

สภาพการจราจรของถนนสุขมุ วิท และซอยสุขุมวิท 31 ในช่วงเปิ ดดําเนินการ เมือรวมกับปริมาณจราจร
ทีเกิดขึนแล้ ว พบว่า ถนนสุขุมวิท มีความหนาแน่ นเพิมขึนเล็กน้ อย โดยในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้ า ช่ วงเวลานอกเร่ ง
ด่วน และชัวโมงเร่งด่วนเย็น มีระดับการให้ บริการดังเดิม เท่ากับ F D และ E ตามลําดับ และถนนซอยสุขุมวิท 31
มีความหนาแน่นเพิมขึนเล็กน้ อย โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า ช่วงเวลานอกเร่งด่วน และชัวโมงเร่งด่วนเย็น มีระดับ
การให้ บริการดังเดิม เท่ากับ F B และ E ตามลําดับ
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2) การกีดขวางการจราจร และตัดกระแสการจราจร
2.1) การกีดขวางการจราจร

ช่วงก่อสร้าง
ช่วงก่อสร้ างโครงการ มีรายละเอียดของรถยนต์หลักทีใช้ ดังนี
- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างและขนส่งดิน เป็ นรถบรรทุก 6 ล้ อประมาณ 40 เทียว ในช่วงนอกเวลา
เร่ งด่วน (10.00-15.00 น.) โดยใช้ เส้ นทางถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทาง
หลักในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ าง
- รถขนส่งคนงานก่อสร้ าง เป็ นรถบรรทุก 4 ล้ อ ประมาณ 10 เทียว ใน ช่วงเร่งด่วนเช้ า (6.009.00 น.) และช่ วงเร่ งด่วนเย็น (16.00-19.00 น.) โดยคาดว่าใช้ เส้ นทางถนนสุขุมวิท และ
ถนนสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลัก
การกีดขวางการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุจากช่ วงก่อสร้ างจะเกิดจากรถบรรทุกขนส่งดิน หรือ
วัสดุก่อสร้ างเป็ นสําคัญ เนืองจากเป็ นรถขนาดใหญ่ โดยคาดว่าจะมีรถบรรทุกจากโครงการมากทีสุดประมาณ 40
เทียว/วัน การขนส่งวัสดุก่อสร้ างโดยทัวไปจะถูกกําหนดความเร็วไว้ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง และโครงการจะ
กํา ชั บผู้ ขับรถบรรทุ กขับด้ วยความเร็วตํา และระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่ างยิ งเมือขับผ่ านบริ เวณชุ มชน ซึงการ
กําหนดให้ รถบรรทุกวิงด้ วยความเร็วตํา จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ซึงอาจเป็ นสาเหตุของการกีดขวาง
การจราจรบนถนนได้
สภาพการจราจรของถนนสุขุมวิท ฝังโครงการ และซอยสุขุมวิท 31 มีปริมาณรถยนต์หนาแน่นใน
ช่ วงเร่ งด่ วนเช้ า และช่ วงเร่ งด่วนเย็น ซึงช่ วงก่อสร้ างจะมีรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ างทีมีขนาดใหญ่ อาจกีดขวาง
การจราจรในช่วงการเลียวเข้ า-ออกโครงการ ทําให้ เกิดความล่าช้ าและเกิดการจราจรติดขัดได้ โดยการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ างจะขนส่งในช่ วงเวลา 10.00-15.00 น. เป็ นช่วงนอกเวลาเร่ งด่วน มีปริมาณการจราจรหนาแน่ นน้ อยกว่า
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า และเย็น โดยโครงการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีอํานวยความสะดวก และจัดการจราจรบริเวณด้ านหน้ า
โครงการตลอดเวลาก่ อ สร้ าง ดังนั นคาดว่ าผลกระทบด้ านการจราจรทังความปลอดภั ยในการขนส่ ง และการ
กีดขวางการจราจรบนถนนจะเกิดในระดับปานกลาง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
การกีดขวางการจราจร ในช่ วงเปิ ดดําเนินการ อาจเกิดจากการล่าช้ าในการเข้ าสู่โครงการของรถใน
โครงการ ซึงหากไม่มีการจัดการการจราจร และการตรวจสอบรถทีจะเข้ าสู่โครงการทีดี และรวดเร็ว อาจก่อให้ เกิด
แถวคอยบริเวณหน้ าโครงการ ซึงจะส่งผลให้ เกิดการจราจรติดขัด กีดขวางการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31 ได้
เนืองจากถนนบริเวณด้ านหน้ าโครงการ มีจาํ นวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง ก่อนเข้ าสู่โครงการ ซึงบริเวณโครงการจะ
จัดระบบการเข้ า-ออกโครงการด้ วยบัตรผ่านอัตโนมัติ หรือการติดสติกเกอร์ของโครงการ เพือให้ รถสามารถผ่าน
เข้ าสู่โครงการได้ สะดวก รวดเร็ว และจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีอํา นวยความสะดวก และจัดการด้ านการจราจรประจํา
บริเวณทางเข้ า-ออกด้ านหน้ าโครงการ ตลอด 24 ชัวโมง เพือลดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31
และถนนสุขุมวิท ดังนันคาดว่าผลกระทบด้ านการกีดขวางการจราจร ในช่ วงเปิ ดดําเนินการ จะเกิดในระดับตํา ถึง
ปานกลาง
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2.2) การตัดกระแสจราจรภายนอกโครงการ
๏ การเดินทางเข้าสู่โครงการ การเดินทางเข้ าสู่โครงการ สามารถมาได้ หลายเส้ นทาง ดังนี
- เดิ น ทางมาจากถนนสุ ขุ ม วิ ท จากแยกอโศกมนตรี ในทิ ศ มุ่ ง หน้ าสู่ บ างนา ตรงมา
ประมาณ 600 เมตร แล้ วเลียวซ้ ายเข้ าซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 500 เมตร จากนันเลียว
ซ้ าย ตรงไปตามทางประมาณ 500 เมตร จะพบพืนทีโครงการอยู่ด้านซ้ ายมือโดยไม่ ตัด
กระแสจราจร
- เดินทางด้ วยถนน เพชรบุ รี จากถนนเพชรบุ รี มุ่ งหน้ าทางตะวันตก ให้ เลียวซ้ ายเข้ าซอย
เพชรบุ รี 38/1 (แยกพร้ อมพงษ์ ) ตรงเข้ ามาประมาณ 550 เมตร เจอสามแยกแรกให้
เลียวซ้ าย ตรงมาตามทาง เจอสามแยกที 2 ให้ เลียวขวาเข้ าสู่ซอยสุขุมวิท 39 วิงมาตามทาง
ประมาณ 650 เมตร จากนันเลียวขวาเข้ าซอยพร้ อมจิตร ตรงไปประมาณ 550 เมตร ให้
เลียวขวาเข้ าสู่ซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 500 เมตร โครงการอยู่ ทางซ้ ายมือ โดยไม่ ตัด
กระแสจราจร
๏ การเดินทางออกจากโครงการ
- ถนนทางเข้ า-ออกของโครงการ กว้ าง 6.00 เมตร เชื อมกับถนนซอยสุขุมวิท 31 กว้ าง
8.98-9.30 เมตร สามารถเลียวซ้ ายเพือมุ่งหน้ าไปยังถนนเพชรบุรี ได้ อย่ างปลอดภัย ซึง
ทิศทางดังกล่ าวไม่ มีการตัดกระแสการจราจร แต่ ในการเลียวขวาเพื อไปยังถนนสุขุมวิท
อาจมีการตัดกระแสจราจร ดังนันโครงการจะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีอํานวยความสะดวก และ
จัดการด้ านการจราจรบริเวณทางเข้ าออกโครงการตลอด 24 ชัวโมง

ช่วงก่อสร้าง
การขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ดิน ปูน และคนงานก่อสร้ าง ในช่ วงก่อสร้ างของโครงการ จะใช้ ถนนซอย
สุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิทเป็ นเส้ นทางหลัก ดังนันคาดว่ าอาจเกิดผลกระทบด้ านการตัดกระแสจราจร ในการ
เดินทางเข้ า-ออกจากโครงการ ในช่ วงก่อสร้ าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้ องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
เพือให้ เกิดผลกระทบน้ อยทีสุด ดังนี
1. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ างไม่ให้ เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง และกําชับให้
ขับรถด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิ เศษ โดยเฉพาะอย่ างยิงเมือเข้ าสู่เขตชุมชน และจุ ดทีเข้ าออกพืนทีโครงการ
2. เจ้ าของโครงการต้ องกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถห้ ามใช้ สารกระตุ้นออก
ฤทธิ}ต่อจิตประสาท และห้ ามดืมสุราขณะปฏิบัติงาน
3. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิงของทีจะขนย้าย เพือป้ องกันการทรุด
ตัว และความเสียหายของถนนทีเป็ นเส้นทางผ่านของรถบรรทุก
4. เมือมีการชํารุดของถนนซอยสุขุมวิท 31 อันเนืองมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง โครงการจะ
ต้ องดําเนินการแก้ ไขซ่อมแซมโดยทันที และไม่ต้องรอให้ มกี ารก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็จ
5. จัดระบบการจราจรให้ ปลอดภัย โดยติดตังป้ ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่ างบริเวณด้ านหน้ า
โครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน
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6. จัดเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอดเวลาก่อสร้ าง โดย
เฉพาะอย่างยิงบริเวณทางเข้ า-ออกในช่วงการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และคนงาน
7. จั ด เตรี ย มพื นทีจอดรถยนต์ และกองเก็บ วั สดุ ก่ อ สร้ า งภายในโครงการอย่ า งเพี ย งพอใน
ตํา แหน่ งทีสะดวกต่ อการเข้ า -ออกโครงการ และห้ ามจอดรถบรรทุ กหรื อกองวัสดุ ก่อสร้ าง
บริเวณไหล่ทางบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพือไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
8. จั ดเตรี ยมพื นทีสํา หรั บ ล้ างล้ อ รถบรรทุ กภายในพื นทีก่ อ สร้ าง โดยใช้ สายฉี ด นําแรงดั น สูง
(Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุกให้ สะอาดก่อนวิงออกภายนอกโครงการ
9. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่ อชุมชนน้ อยทีสุด เพือ
หลีกเลียงปัญหาการจราจร โดยกําหนดช่วงการขนส่งไว้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
10.ใช้ ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้ างขณะขนส่ง เพือป้ องกันการตกหล่ นและกรณีทีความยาวของวัสดุ
ก่อสร้ างมากกว่ากระบะบรรทุกต้ องติดตังสัญญาณให้ รถยนต์ทตามหลั
ี
งมองให้ ชัดเจน และเป็ น
ไปตามข้ อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก
11.รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องทําประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาทีวิง และระยะเวลาก่อสร้ าง
โครงการ และเมือมีการชํารุดเสียหายเกิดขึนจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องแก้ ไขให้ กลับมาอยู่
ในสภาพดีดงั เดิม

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
การเดินทางเข้ า-ออกโครงการ มีการตัดกระแสจราจรน้ อย และสามารถเลือกเดินทางได้ ทงรถยนต์
ั
ส่วนบุคคล และรถบริการสาธารณะประจําทาง ซึงอยู่บริเวณไม่ไกลจากพืนทีโครงการ ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
สามารถเลือกการเดินทางให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ โดยสะดวก ซึงช่วยให้ มีการกระจายการจราจรออกได้ ผลกระ
ทบต่อการจราจร และการตัดกระแสจราจร ซึงเป็ นสาเหตุให้ เกิดอุบัตเิ หตุจึงเกิดขึนน้ อย

3) ความเพียงพอของทีจอดรถยนต์ของโครงการ
3.1) การประเมินความเพียงพอของทีจอดรถยนต์ของโครงการตามข้อกําหนดกฎหมาย
จากการตรวจสอบข้ อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรืองการควบคุ มอาคาร พ.ศ.2544 หมวดที 9
อาคารจอดรถ ทีจอดรถ ทีกลับรถและทางเข้ า-ออกของรถ ในส่วนทีเกียวข้ องกับโครงการสรุปได้ ดงั นี
- อาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุดทีมีพืนทีแต่ละห้ องตังแต่ 60 ตารางเมตรขึนไป ต้ องจัดให้
มีทจอดรถ
ี
1 คัน ต่อ ห้ องชุด
- อาคารขนาดใหญ่ ต้ องจัดให้ มีทีจอดรถ 1 คัน ต่อพืนทีอาคาร 120 ตารางเมตร หรือให้ มีที
จอดรถยนต์ตามจํานวนทีกําหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใช้ เป็ นทีประกอบกิจการใน
อาคารขนาดใหญ่ นั นรวมกัน ทังนีให้ ถือทีจอดรถจํา นวนมากกว่ าเป็ นเกณฑ์บัง คับ ยกเว้ น
โรงงาน คลังสินค้ า
- การคํานวณทีจอดรถยนต์ให้ คาํ นวณตามประเภทการใช้ สอยรวมกัน หรือประเภทอาคาร โดย
ให้ ใช้ จาํ นวนทีจอดรถรวมทีมากกว่าเป็ นเกณฑ์บังคับ
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- จากหลั กเกณฑ์ดัง กล่ าวข้ างต้ น การคํา นวณพื นทีจอดรถยนต์ จ ะมี 2 กรณี และให้ เลื อ กใช้
จํานวนทีจอดรถในกรณีทได้
ี มากกว่าเป็ นเกณฑ์ มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี
กรณีที 1 คิดจํานวนทีจอดรถจากกิจกรรมภายในอาคารขนาดใหญ่รวมกัน
- จํานวนห้ องพักทังหมดของโครงการ
= 63
ห้ อง
- ห้ องพักขนาด 60 ตารางเมตรขึนไป
= 32
ห้ อง
(ห้ องพักทีมีขนาด 60 ตารางเมตรขึนไปต้ องมีทจอดรถ
ี
1 คัน /ห้ อง)
กรณีที 2 คิดจากขนาดพืนทีใช้ สอยของอาคารขนาดใหญ่
- พืนทีใช้ สอยรวมของโครงการ
= 8,242.82 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถและทางวิงอาคาร
= 1,764.03 ตารางเมตร
- พืนทีอาคารขนาดใหญ่ทใช้
ี คาํ นวณทีจอดรถ = 8,242.82- 1,764.03
= 6,439.79 ตารางเมตร
- อาคารขนาดใหญ่ต้องจัดให้ มีทจอดรถ
ี
1 คัน/120 ตารางเมตร
- จํานวนทีจอดรถทีต้ องจัดให้ มี
= 6,439.79/120
= 53.66 คัน
จากการคํานวณจะเห็นว่ากรณีที 2 มีจาํ นวนทีจอดรถยนต์มากกว่ากรณีที 1 ดังนันจะต้ องจัดให้ มีที
จอดรถไม่น้อยกว่า 54 คัน ซึงโครงการได้ จัดให้ มีทจอดรถทั
ี
งสิน 59 คัน เป็ นไปตามข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครฯ
หรือคิดเป็ นสัดส่วนทีจอดรถยนต์ต่อห้ องพักอาศัยร้ อยละ 93.65
3.2) การประเมินความเพียงพอของทีจอดรถยนต์ภายในโครงการกับอาคารใกล้เคียงโครงการ
การพัฒนาโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 จัดเป็ นการพัฒนาอาคารชุดทีทันสมัย โดย
มีระบบสาธารณูปโภคทีครบครัน ซึงจากศึกษาสถิติการเข้ าอยู่ อาศัย และการใช้ พืนทีจอดรถยนต์ของอาคารชุ ด
บริเวณใกล้ เคียงพืนทีโครงการ คือ โครงการอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี
จํ านวนห้องชุด
(ห้อง)

จํ านวนทีจอดรถจริง
(คัน)

จํ านวนทีจอดรถยนต์ทีมีการจอด
(ร้อยละ)

โครงการอาคารชุด VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชัน กับ 1
ชันใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร

74

55

74.32

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
สูง 8 ชั4น กับ 2 ชั4นใต้ดิน จํ านวน 1 อาคาร

63

59

93.65

โครงการ

จากจํานวนทีจอดรถยนต์ของอาคารชุดบริเวณใกล้ เคียงโครงการ พบว่ า จัดให้ มีจาํ นวนทีจอดรถยนต์
ร้ อยละ 74.32 ดั งนั น โครงการได้ จั ดให้ มี ทีจอดรถยนต์ ทังสิน 59 คัน คิดเป็ นสัด ส่วนทีจอดรถยนต์ ร้ อ ยละ
93.65 ซึงสอดคล้ องกับพืนทีจอดรถของอาคารชุดพักอาศัย บริเวณโดยรอบโครงการ และคาดว่าจะเพียงพอต่ อ
การให้ บ ริก ารผู้ พักอาศั ยของโครงการ ประกอบกับ ผู้ พัก อาศัยในโครงการ ส่วนใหญ่ จ ะเป็ นกลุ่มคนทํา งานที
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ต้ องการทีพักอาศัยอยู่ใกล้ ททํี างาน และอยู่ในย่านใจกลางเมือง และนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ สามารถเดินทาง
ได้ โดยสะดวกรวดเร็ว ประกอบทีตั งโครงการตั งอยู่ ห่ างจากรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก และสถานี พร้ อมพงษ์
ประมาณ 1.3 กิโลเมตร ซึงผู้พักอาศัยสามารถเดินเท้ าเข้ าถึงโครงการได้ อย่างสะดวก เพือลดการใช้ รถยนต์ส่วนตัว

4) การบริหารจัดการทีจอดรถอัตโนมัติ
4.1) ความสอดคล้องของลักษณะการจัดให้มีทีจอดรถกับข้อกําหนดของกฎหมาย
โครงการจัดให้ มีทจอดรถอั
ี
ตโนมัติบริเวณชันใต้ ดิน 2 มีระยะจากปากทางเข้ า-ออกของโครงการ ถึง
ปากทางเข้ าทีจอดรถอัตโนมัติ ระยะ 108 เมตร สามารถจอดรถให้ เป็ นแถวคอยได้ 15 คัน ซึงกฎหมายกําหนดให้
มีระยะทางเดินรถจากปากทางเข้ าถึ งลิฟ ต์ไม่ น้อ ยกว่ า 20 เมตร จึงเป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบั บที 41 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4.2) ความสามารถในการรองรับปริมาณรถเข้า-ออก กรณีเร่งด่วน
(1) ความสามารถในการให้ บริการจัดเก็บระบบจอดรถอัตโนมัติ
โครงการเลือกใช้ ระบบจอดรถอัตโนมัติในการนํารถเข้ าจอด และนํารถออก จํานวน 23 คัน และ
ระบบจอดรถปกติ จํานวน 32 คัน บริเวณชันใต้ ดิน 2 ของโครงการ ซึงระบบจอดรถอัตโนมัติมกี ารนํารถเข้ า -ออก
โดยคํานวณจากความสามารถของระบบ ดังนี
การคํานวณระยะเวลาการเดินระบบของระบบจอดรถอัตโนมัติ
รายการ
การนํารถเข้ า
การนํารถออก

รายละเอียด

ระยะเวลาน้อยทีสุด ระยะเวลามากทีสุด

เวลานํารถเข้ าจอดเฉลีย/ลิฟต์ 1 เครือง

12 วินาที

1 ชัวโมงสามารถจอดรถได้

180 วินาที

ระยะเวลาเฉลีย
96 วินาที

37 คัน/ชม.

เวลานํารถเข้ าจอดเฉลีย/ลิฟต์ 1 เครือง

12 วินาที

1 ชัวโมงสามารถจอดรถได้

180 วินาที

96 วินาที

37 คัน/ชม.

ดังนัน เวลาเฉลียในการนํารถเข้ า และนํารถออก ของระบบจอดรถอัตโนมัติ เพียง 1 นาที 36
วินาที ต่อคัน สําหรับการทํางานของลิฟต์ยกรถจํานวน 2 เครือง
(2) ข้ อมู ลค่ าเฉลียปริ มาณรถ -เข้ าออกโครงการใกล้ เคียงตามแนวรถไฟฟ้ า และลักษณะการเปิ ด
ดําเนินการเหมือนกัน เพือนํามาเปรียบเทียบปริมาณรถยนต์เข้ า-ออกในช่วงเวลาเร่งด่วน
โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 มี ห้อ งชุ ดจํา นวน 63 ห้ อง และมี ทีจอดรถยนต์
จํา นวน 59 คัน โดยเลือกเปรียบเทียบปริมาณการใช้ รถยนต์กับโครงการทีมีขนาดใหญ่ และอยู่ ใกล้ เคียง ซึงมี
ลักษณะการใช้ ประโยชน์อาคารเช่ นเดียวกับโครงการ ได้ แก่ โครงการอาคารชุด Royce Private Residence เป็ น
อาคารชุดพักอาศัย 39 ชัน และ 25 ชัน จํานวน 2 อาคาร มีจาํ นวนห้ องพักอาศัยทังหมดประมาณ 161 ห้ อง มีที
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จอดรถยนต์ 300 คัน เปิ ดดําเนินการ และมีผ้ ูเข้ าพักอาศัยแล้ วเพือนํามาเปรียบเทียบกับโครงการ เพือประเมินขีด
ความสามารถการให้ บริการของระบบจอดรถยนต์อตั โนมัตขิ องโครงการ เนืองจาก
- โครงการอาคารชุด Royce Private Residence มีปริมาณสัดส่วนทีจอดรถยนต์ มากกว่าห้ อง
พักอาศัย
- พืนทีตังโครงการอยู่ในแนวเส้ นทางขนส่งรถไฟฟ้ า BTS เช่ นเดียวกับโครงการมีปริมาณการ
ใช้ รถยนต์เข้ า-ออก โครงการมากกว่า
ช่วงเวลา
วันที

เร่งด่วนเช้า

เร่งด่วนเย็น

6.00-7.00

7.00-8.00

8.00-9.00

เข้า

ออก

เข้า

ออก

เข้า

ออก

เข้า

24 ส.ค.59

12

26

6

28

11

20

26 ส.ค. 59

8

7

14

16

16

รวม

20

33

20

44

27

ค่าเฉลียขาเข้า
(คัน/ชม.)

10 คัน

ค่าเฉลียขาออก
(คัน/ชม.)
รวมมีปริมาณ
เฉลียรถยนต์เข้า
ออก

10 คัน
17 คัน

27 คัน/ชม.

18.00-19.00

19.00-20.00

ออก

เข้า

ออก

เข้า

ออก

19

20

11

9

17

7

24

15

13

19

10

12

4

44

34

33

30

19

29

11

14 คัน
22 คัน

32 คัน/ชม.

17.00-18.00

17 คัน
22 คัน

21 คัน/ชม.

15 คัน
17 คัน

34 คัน/ชม.

15 คัน
10 คัน

25 คัน/ชม.

6 คัน

21 คัน/ชม.

โดยเก็บสถิติ ปริ มาณรถยนต์เข้ าออกของโครงการโครงการอาคารชุ ด Royce Private Residence
ช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้ า และเย็น ของวัน ที 24 และ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พบว่ ามีป ริ มาณรถยนต์ เข้ า -ออก
โครงการช่วงเวลาเร่งด่วน จากการวิเคราะห์จากข้ อมูลการเข้ า-ออกของรถช่วงเวลาเร่ งด่วนของโครงการอาคารชุด
Royce Private Residence พบว่ าช่ วงเวลาเร่ ง ด่ ว นเย็น ช่ วงเวลา 17.00-18.00 น. และ 18.00-19.00 น. มี
ปริมาณการใช้ รถยนต์เข้ า-ออกโครงการมากทีสุด คือ 34 คัน/ชม. และเมือนํามาเปรียบเทียบกับความสามารถ
ของระบบจอดรถอัตโนมัติของโครงการ ซึงสามารถให้ บริการได้ 37 คัน/ชม. ซึงการให้ บริการดังกล่าวของระบบ
จอดรถอัตโนมัติ สามารถให้ บริการได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการ
ในกรณีหากมีการชํา รุด หรือปิ ดซ่ อมบํา รุงเครืองยกรถยนต์ 1 เครือง ทํา ให้ ระบบเปิ ดให้ บริการ
เครืองยกรถยนต์ได้ เพียง 1 เครือง จากปกติ 2 เครือง ระบบก็ยังสามารถให้ บริการนํารถเข้ า และนํารถออกได้ 19
คัน/ชม. ประกอบกับโครงการจัดให้ มีทจอดรถปกติ
ี
จํานวน 32 คัน ซึงสามารถให้ บริการได้ อย่างเพียงพอ และมี
ปริมาณใกล้ เคียงต่อสถิติความถีปริมาณรถยนต์เข้ า-ออก ของโครงการอาคารชุดทีได้ เปรียบเทียบไว้ ดังกล่าวข้ าง
ต้ น และระยะห่ างระหว่ างทางเข้ า-ออกโครงการ ถึงบริเวณหน้ าช่ องเครืองยกรถมีระยะห่ าง 108 เมตร ซึงเป็ น
ระยะทีสามารถจอดให้ เป็ นแถวคอยภายในโครงการได้ 15 คัน โดยแถวคอยจะไม่กระทบต่อการจราจรของถนน
ซอยสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ อย่ างไรก็ตามกรณีมีเครืองยกรถให้ บริการตัวเดียว ก็ยังสามารถให้ บริการได้
อย่างเพียงพอ โดยไม่มีแถวคอยสะสมในโครงการแต่อย่างใด
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อย่ างไรก็ตาม ทางบริษัท ปาร์คพลัส จํากัด (ตัวแทนจัดจําหน่ าย ติดตัง และบํารุงรักษาทีจอดรถ
ระบบอัตโนมัติ) มีเจ้ าหน้ าทีคอยให้ บริการตลอด 24 ชัวโมง ตลอดจนมีอุปกรณ์ และอะไหล่ เก็บสํารองไว้ พร้ อมที
จะให้ บริการแก้ ไขปัญหาทีเกิดขึน หากระบบจอดรถอัตโนมัติเกิดชํารุด หรือต้ องมีการเปลียนอะไหล่ และสามารถ
เข้ ามาให้ บริการซ่อม/แก้ ไข ระบบจอดรถฯ ได้ ภายใน 1 วัน
4.3) การวิเคราะห์การจัดการระบบจอดรถอัตโนมัติภายในโครงการ
ความสามารถในการทํางานของระบบจอดรถอัตโนมัติ โดยวิเคราะห์ จากข้ อมูลการเข้ า-ออกของรถ
ช่ วงเวลาเร่ งด่ วนของโครงการใกล้ เคียง ซึงอ้ างอิงจากข้ อ มู ลตารางปริ มาณความถี ของรถยนต์ทีเข้ า-ออกของ
โครงการใกล้ เคียงนัน พบว่า ระยะเวลาทีมีปริมาณรถยนต์เข้ า-ออกโครงการมากทีสุด คือ 34 คัน/ชม. ซึงความ
สามารถในการทํางานของทีจอดรถระบบอัตโนมัตินันมีประสิทธิภาพเพี ยงพอในการรองรับจํานวนรถยนต์เข้ าออก คือ 37 คัน/ชม.
ประกอบกับบริเวณชันใต้ ดิน 2 และชันใต้ ดิน 1 ของโครงการมีทจอดรถยนต์
ี
ปกติอกี จํานวน 32 คัน
และทางวิงจากทางเข้ า -ออกโครงการถึงบริเวณหน้ าช่องเครืองยกรถของระบบ มีระยะห่ างประมาณ 108 เมตร ซึง
ระยะดังกล่าวยังสามารถให้ จอดเป็ นแถวคอยสะสมได้ 15 คัน
ดั งนั นคาดว่ าระบบจอดรถยนต์ อัตโนมั ติข องโครงการจะสามารถให้ บ ริ ก ารได้ เพี ยงพอต่ อ ความ
ต้ องการ และไม่เกิดแถวคอยกระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31 บริเวณหน้ าโครงการ
ทังนี ได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมต่อการคมนาคม ช่วงเปิ ดดําเนินการไว้ ดังนี
1. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด แจ้ งให้ ผ้ ูซือรับทราบภาระค่าใช้ จ่ายส่วนกลางใน ปี ที 6
ทีต้ องเพิมขึนในการบริหารจัดการ ดูแลบํารุงรักษาระบบทีจอดรถอัตโนมัติภายในโครงการ ตังแต่
ต้ น เพือประกอบการตัดสินใจในการซือห้ องชุด
2. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้ดูแลรักษาระบบจอดรถอัตโนมัติเป็ นระยะเวลา 5
ปี หลังจากส่งมอบระบบจอดรถอัตโนมัติให้ กับนิติบุคคลอาคารชุดตามเงือนไขทีบริษัททําสัญญา
กับผู้จาํ หน่ายระบบ โดยจะมีช่างเข้ ามาให้ บริการซ่ อมบํารุงเดือนละ 1 ครัง โดยรวมถึงการเปลียน
ชินส่วนอะไหล่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินเมือโครงการแจ้ งข้ อบกพร่ องทีเกิดขึนกับช่ างซ่อมบํารุงแล้ ว
ช่ างของบริษัทซ่อมบํารุงจะเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาภายใน 2 ชัวโมง โดยให้ บริการได้ ตลอด 24 ชัวโมง
และจะทําการซ่อมแซมระบบ ครังใหญ่ปีละ 1 ครัง เพือเป็ นการตรวจเช็คการทํางานของระบบว่ามี
อะไหล่ส่วนใดต้ องการเปลียนหรือซ่อมแซม
3. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด มอบเงินให้ เพิมเติม 1,000,000 บาท (หนึงล้ านบาท
ถ้ วน) ให้ แก่นิตบิ ุคคลอาคารชุดหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ วเสร็จทันที เพือสมทบ
ช่วยด้ านค่าใช้ จ่ายในกรณีทต้ี องเปลียนชินส่วนของเครืองจักรและการดูแลรักษาระบบฯ
4. บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ น ท์ จํา กัด ประเมิ นค่ าใช้ จ่ ายในการบํา รุ งรั กษา ทีรวมชิ นส่วน
อะไหล่ เพือเป็ นข้ อมูลค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ ภายในระยะเวลา 20 ปี ข้ างหน้ า เพือให้ นิติบุคคล
อาคารชุดใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต โดยมีค่าใช้
จ่ ายเป็ นจํา นวนเงิน 4,323,757 บาท (สีล้ านสามแสนสองหมืนสามพั นเจ็ดร้ อยห้ าสิบเจ็ด บาท
ถ้ วน) ซึงบริษัทฯ ได้ ทาํ สัญญากับผู้จาํ หน่ายระบบฯ ในระยะเวลา 5 ปี แรกแล้ ว โดยมีค่าใช้ จ่ายเป็ น
จํานวนเงิน 544,261 บาท (ห้ าแสนสีหมืนสีพันสองร้ อยหกสิบเอ็ดบาทถ้ วน)
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5. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จัดให้ มีการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีของโครงการ และผู้ใช้
งานโดยฝึ กอบรมในเรืองของขันตอนการใช้ งานระบบจอดรถ ข้ อควรรู้ ข้ อควรระวัง วิธีการแก้ ไข
ปั ญหาเบืองต้ น และอืนๆ เพือให้ เจ้ าหน้ าทีหรือผู้ใช้ งานได้ ร้ ูและเข้ าใจหลักการทํางานของระบบ
มากยิงขึน สามารถใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้ อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ
6. จัดให้ รถยนต์ของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ ซึงสามารถเข้ า-ออกได้ สะดวก โดยไม่ต้อง
มีการแลกบัตรเข้ า-ออก เพือไม่ให้ เกิดปัญหาแถวคอยของรถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อ
การจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31
7. จัดทําป้ ายชือโครงการ และลูกศรทางเข้ า -ออก พร้ อมติดตังสัญญาณไฟกระพริบเพือเป็ นจุดสังเกต
ให้ ผ้ ูขับขียานพาหนะทีจะเข้ าสู่โครงการ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
8. ห้ ามติดตัง หรื อจัดทํา ป้ าย หรื อวัสดุ ใดๆ ทีเป็ นอุปสรรคในการมองเห็น บริ เวณทางเข้ า-ออก
โครงการ พร้ อมทังจัดให้ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
9. จัดให้ มีเส้ นแบ่งช่ องจราจร เครืองหมายจราจรบนพืนทาง แสดงทิศทางการเดินรถ แนวเส้ นทีจอด
รถยนต์อย่ างชัดเจน เพือความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย และความปลอดภัยของการจอดรถภายใน
ลานจอดรถของโครงการ
10. จัดให้ มีกระจกนูนโค้ ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับสายตาทียากต่อการมองเห็นทังภายในอาคารที
มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพือความปลอดภัยในการขับขีภายในโครงการ
11. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ทีจอดรถยนต์ ป้ าย และสัญญาณจราจรในโครงการให้ เป็ นไปตาม
ทีได้ ออกแบบไว้ และใช้ การได้ ดอี ยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายต้ องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
12. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที หรือรปภ.ทีผ่ านการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํานวยความสะดวก และจัด
ระบบการจราจรบริเวณทางเข้ า-ออกพืนทีโครงการ ตลอด 24 ชัวโมง และตรวจสอบไม่ให้ มีการ
จอดรถกีดขวางบริเวณบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพือป้ องกันรถติด และชะลอ
ตัวบริเวณด้ านหน้ าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
13. จัดให้ มีทจอดรถยนต์
ี
จํานวน 59 คัน แบ่งเป็ นทีจอดรถยนต์แบบปกติ 32 คัน บริเวณชันใต้ ดิน-1
และชั นใต้ ดิ น -2 และจั ด ให้ มี ทีจอดรถยนต์ แ บบอั ต โนมั ติ แ บบ Lift-sliding Parking System
จํา นวน 27 คัน บริ เวณชั นใต้ ดิ น -2 และห้ ามประกอบกิจ การใดๆ รวมทังการก่ อ สร้ างที จัด ไว้
สําหรับเป็ นทีจอดรถยนต์ อันจะทําให้ พืนทีจอดรถลดลงจากทีเสนอไว้ ในรายงานฯ
14. จัดให้ มีการบํารุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ของระบบจอดรถ
อัตโนมัติ โดยช่ างผู้ชาํ นาญการอย่ างต่ อเนืองเป็ นประจําทุกเดือนตลอดอายุ การใช้ งาน หรือตาม
คู่มือของระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติจากช่างผู้ชาํ นาญการของบริษัทผู้ติดตัง เพือให้ สามารถใช้ งาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
15. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีดูแลระบบของทีจอดรถอัตโนมัตติ ลอด 24 ชัวโมง และเข้ ารับการฝึ กอบรมการใช้
งาน การแก้ ไขเบืองต้ น จากบริษัทผู้ติดตังระบบ รวมทัง จัดให้ มเี จ้ าหน้ าทีช่วยเหลือดูแลผู้พักอาศัย
ในช่วงเช้ า และเย็นทีมีการใช้ งาน หนาแน่น
16. จั ด ให้ มี แ ละติ ด ตั งระบบป้ องกั น อัค คี ภั ย และระบบระบายอากาศ ภายในระบบจอดรถยนต์
อัตโนมัติ และจัดให้ มีผังแสดงตํา แหน่ งทีติดตังอุป กรณ์ดั บเพลิงต่ างๆ และป้ ายแนะนํา การใช้
อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณห้ องควบคุมระบบ
17. จัดให้ มีระบบสํารองไฟฟ้ าสําหรับระบบจอดรถอัตโนมัติ
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18. จัดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธกี ารปฏิบัติในการใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติแก่ผ้ ูพักอาศัยให้ เข้ าใจ
ถึงการทํางานของระบบ เช่ น วิธีการขับรถเข้ าไปจอดในระบบจอดรถอัตโนมัติ ให้ ดึงเบรคมือรถ
ปิ ดกระจกรถ ไม่ทงสิ
ิ งของสําคัญหรือเด็กไว้ และล็อครถให้ เรียบร้ อยก่อนออกจากทีจอดรถยนต์
เป็ นต้ น เพือลดโอกาสความเสียงทีจะเกิดความเสียหาย
19. ต้ องแจ้ งหรือประชาสัมพันธ์ให้ กับลูกค้ ารับทราบถึงรายละเอียดระบบทีจอดรถภายในโครงการให้
ชัดเจน โดยติดตังไว้ บริเวณสํานักงานขายพร้ อมระบุ “โครงการจัดให้ มีทีจอดรถแบบปกติในชัน
ใต้ ดิน-1 และชันใต้ ดิน-2 จํานวน 32 คัน และจัดให้ มีทีจอดรถด้ วยระบบจอดรถอัตโนมัติ ในชัน
ใต้ ดิน-2 จํานวน 27 คัน รวมทังสิน 59 คัน ” รวมถึงระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ
และไม่มีการกําหนดทีจอดรถยนต์ประจํา ซึงทําให้ เกิดการหมุนเวียนทีจอดรถยนต์ได้ มากกว่าแบบ
กําหนดทีจอดรถยนต์ พร้ อมทังห้ ามไม่ให้ นาํ รถยนต์จอดในพืนทีสาธารณะข้ างเคียงโดยเด็ดขาด
20. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ผ้ ูพักอาศัยใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟ้ า BTS เพือ
ลดการติดขัดของจราจร และประชาสัมพันธ์เส้ นทางลัดรอบๆ พืนทีโครงการให้ ผ้ ูพักอาศัยทราบ
เพือหลีกเลียงเส้ นทางการจราจรทีมีปัญหาการจราจรติดขัด
21. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูใช้ รถยนต์ดับเครืองยนต์ทันที เมือเข้ าจอดเรียบร้ อยแล้ ว รวมทังรณรงค์งดใช้
เสียงแตรภายในพืนทีโครงการ
22. รณรงค์ให้ ผ้ พู ักอาศัยในโครงการปฏิบัตติ ามกฎจราจร
23. สําหรับผู้ทมาติ
ี ดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชัวคราว และสามารถจอด
รถยนต์ได้ ไม่ เกิน 2 ชั วโมง หากจอดนานเกินเวลาทีกํา หนดจะคิดอัตราค่ าจอดรถยนต์ต ามกฎ
เกณฑ์ทนิี ติบุคคลอาคารชุดของโครงการกําหนด เพือเป็ นการจํากัดรถของบุคคลภายนอกโครงการ
เข้ ามาจอดรถในพืนทีโครงการ
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4.3.7 การใช้ประโยชน์ทีดิน
1) การใช้ประโยชน์ทีดินในปั จจุบนั
จากการแปลรูปถ่ายทางอากาศ (Google Earth 2007) รัศมี 1 กิโลเมตร ซึงแปลรูปถ่ายด้ วยสายตา
และการสํารวจภาคสนามของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด เมือวันที 8 สิงหาคม 2559
โดยมีการใช้ ประโยชน์ทดิี นดังรายละเอียดต่อไปนี
ั
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ
1. กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย และโรงแรม พบว่า มีทงอาคารขนาดใหญ่
อาคารสูง ตามแนวถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี และถนนรัชดาภิเษก ได้ แก่ อาคารชุดพักอาศัย
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 จํานวน 1 อาคาร สูง 8 ชัน กับ 1 ชันใต้ ดิน
และโครงการอาคารชุด Royce Private Residence จํานวน 2 อาคาร สูง 25 ชัน และ 39 ชัน
2. กลุ่มอาคารสํานักงาน พบว่าตังอยู่บนถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี และถนนรัชดาภิเษก ได้ แก่
อาคารสํา นั ก งานชิ โ น-ไทย ทาวเวอร์ อาคารสํา นั ก งาน Interchange 21 Tower และอาคาร
สํานักงาน Jasmine City เป็ นต้ น
3. ประเภทบ้ านพักอาศัยประเภทบ้ านเดียว ทาวเฮาส์ พบว่ามีกลุ่มบ้ านพักอาศัยทีปลูกสร้ างขึนเอง
ของประชาชน ซึงอาจเป็ นกลุ่มผู้พักอาศัยดังเดิมกระจายแทรกตัวในแนวถนนซอยหลัก และตาม
แนวถนนซอยทีเชือมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 31
4. พืนทีอ่อนไหวจากผลกระทบของโครงการ แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน
สถานพยาบาล และสถานทูต รวมทังหมด 23 แห่ง ดังต่อไปนี
4.1 สถานศึ ก ษา จํา นวน 14 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม), โรงเรียนสวัสดีวิทยา, โรงเรียนอนุ บาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชันแนล (IPC
International Kindergarten), มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร, โรงเรี ย น
อนุ บ าลนานาชาติ เ ดอะเฟิ รสต์ ส เตปส์ (The First Steps International Pre–School),
โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์, โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์, โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์,
โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพฯ, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ไอวีบาวนด์ (Ivy Bound International School), โรงเรี ยนอนุ บาลมิตรเด็ก และโรงเรียน
วัดอุทยั ธาราม
4.2 ศาสนสถาน จํานวน 3 แห่ ง ได้ แก่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่ งวิสุทธิชนยุคสุดท้ าย
คริสตจักรวัฒนา และวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )
4.3 สถานพยาบาล จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
4.4 สถานทูต จํานวน 5 แห่ ง ได้ แก่ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเปรู สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล และสถาน
เอกอัครราชทูตอินเดีย
สําหรับกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยทํางานซึงจะมองหาทําเลทีพักทีอยู่ใกล้ เคียง
กับทีเดิมเนืองจากความคุ้นเคย หรือใกล้ กบั ทีทํางาน โดยจะต้ องมีความสะดวกในการทีจะเดินทางในชีวิตประจําวัน
ทําให้ คุณภาพชีวิตบริเวณพืนทีโครงการดีขึนกว่ าเดิม ซึงโครงการจะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มนีได้
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เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังถือได้ ว่าการพัฒนาโครงการเป็ นการพัฒนาเพือรองรับการขยายตัวของชุมชน ก่อให้ เกิด
ทีพักอาศัยทีมีคุณภาพมากยิงขึน ดังนัน จึงคาดว่าโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทีมีนัยสําคัญต่อการเปลียนแปลงรูป
แบบการใช้ ประโยชน์ทดิี น

2) พื4 นทีโครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ปั จจุ บันผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 จากการตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ทีดิ น บริ เวณพื นทีโครงการกั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ.2556 ตามหนังสือที กท 1706/2107 ลงวันที 20 กันยายน 2559 (สําเนาหนังสือแสดงดัง ภาคผนวกที 1)
พบว่ า ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โครงการตังอยู่ ในทีดิ นประเภท
ย.10 (สีนาตาล)
ํ
บริเวณ ย.10-4 เป็ นทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 4.3-6 ความสอดคล้ อ งของโครงการกั บ กฎกระทรวงบั ง คั บ ให้ ใ ช้ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ.2556
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

การออกแบบโครงการ

ข้อ 17 ทีดินประเภท ย.10 เป็ นทีดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวตั ถุประสงค์เพือ - โครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 ตั งอยู่ ใ นทีดิน ประเภท ย.10
รองรับการอยู่อ าศัย ในบริเ วณพืนทีเขตเมือ งชันในทีต่ อ เนืองกับ ย่ า นพาณิช ยกรรม บริเวณ ย.10-4 การก่อสร้ า งโครงการจัด เป็ นอาคารประเภทอาคารขนาด
ศูนย์กลางเมือง และเขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน ทีดินประเภทนีห้ ามใช้ ใหญ่ ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารชุดพักอาศัย ซึงไม่ ได้ อยู่ในข้ อห้ ามของกิจการ
ตามทีกําหนดทังหมด 29 ประเภท
ประโยชน์ทดิี นเพือกิจการตามทีกําหนด 29 ประเภท ได้แก่
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
และจําพวกทีกํา หนดให้ ดาํ เนินการได้ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี ทีไม่ก่อเหตุ
รํา คาญตามกฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุขหรือไม่ เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง
แวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ
และมีพืนทีประกอบการไม่เกิน 500 ตารางเมตร
(2) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมทีไม่เข้ าข่ายโรงงาน เว้ นแต่กรณีทเป็
ี นหน่วยงาน - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
คอนกรีตผสมเสร็จในลักษณะชัวคราวทีตังอยู่ในหน่ วยงานก่อสร้ างหรือบริเวณ
ใกล้ เคียงเพือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้ างนัน
(3) คลังนํามันเชือเพลิงและสถานทีทีใช้ ในการเก็บรักษานํามันเชือเพลิง ทีไม่ใช่ กา๊ ซ - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
ปิ โตรเลียวเหลว และก๊าซธรรมชาติ เพือจําหน่ายทีต้ องขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการควบคุมนํามันเชือเพลิง เว้ นแต่สถานีบริการนํามันเชือเพลิงทีตังอยู่ริม
ถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(4) สถานทีบรรจุกา๊ ซ สถานทีเก็บก๊าซ และห้ องบรรจุกา๊ ซ สําหรับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
และก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํามันเชือเพลิง เว้ นแต่สถานี
บริการก๊าซธรรมชาติทตัี งอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่ น้อยกว่ า 12
เมตร ร้ านจําหน่ายก๊าซ สถานทีใช้ กา๊ ซ และสถานทีจําหน่ายอาหารทีใช้ กา๊ ซ
(5) การเลียงสัตว์ทุกชนิดเพือการค้ าทีอาจก่อเหตุราํ คาญตามกฎหมายว่ าด้ วยการ - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
สาธารณสุข
(6) การเพาะเลียงสัตว์นาเค็
ํ มหรือนํากร่อย

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(7) สุส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
เป็ นการก่อสร้ างแทนฌาปนสถานทีมีอยู่เดิม
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(8) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรมทีมีจาํ นวนห้ องพักเกิน 80 ห้ อง เว้ นแต่ทตัี ง - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
อยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่ น้อยกว่ า 12 เมตร หรือตังอยู่ภายใน
ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(9) การประกอบพาณิชยกรรมทีมีพืนทีประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เว้ นแต่ - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
(ก) การประกอบพาณิชยกรรมทีมีพืนทีประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ทีตังอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดย
รอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(ข) การประกอบพาณิชยกรรมทีมีพืนทีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร
ทีตังอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตังอยู่
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(10) สํานักงานทีมีพืนทีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้ นแต่ทตัี งอยู่ริมถนน - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
สาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่ น้อ ยกว่ า 12 เมตร หรือตังอยู่ ภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(11) การติด ตัง หรือก่อสร้ างป้ ายทีมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีนาหนั
ํ กรวมทัง - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
โครงสร้ า งเกิน 10 กิโ ลกรัม ในบริเวณทีมีระยะห่ า งจากวัด โบราณสถาน ทาง
พิเศษ หรือถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางตังแต่ 40 เมตร ถึงจุ ดติด ตัง หรือ
ก่อสร้ างป้ ายน้ อยกว่า 300 เมตร เว้ นแต่ป้ายชืออาคารหรือสถานประกอบการ
และป้ ายสถานีบริการนํามันเชือเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ
(12) สถานทีเก็บสินค้ า สถานีรับส่งสินค้ าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้ า เว้ นแต่ที - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
ตังอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(13) ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เว้นแต่ทตัี งอยู่รมิ ถนนสาธารณะทีมี - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(14) สถานสงเคราะห์หรือรับสัตว์เลียง

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(15) ตลาดทีมี พื นทีประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เว้ น แต่ ต ลาดทีมี พื นที - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร ทีตังอยู่ริม
ถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่ น้อยกว่ า 12 เมตร หรือตังอยู่ ภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(16) โรงฆ่ า สัต ว์ห รื อ โรงพั ก สัต ว์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การฆ่ า สัต ว์แ ละ - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
จําหน่ายเนือสัตว์
(17) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(18) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เว้ นแต่ทตัี งอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่น้อย - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
กว่า 16 เมตร
(19) สวนสนุก เว้ นแต่ทตัี งอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
หรือ ตังอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเ วณโดยรอบสถานีร ถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชน และมีทีว่างโดยรอบจากแนวเขตทีดินไม่ น้อ ยกว่ า 12 เมตร เพือปลูก
ต้ นไม้ หรือทีดําเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
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บทที 4
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

การออกแบบโครงการ

(20) สวนสัตว์

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(21) สนามแข่งรถ

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(22) สนามแข่งม้ า

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(23) สนามยิงปื น

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(24) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เว้ นแต่ทตัี 4งอยู่ริมถนนสาธารณะทีมี - โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด
ขนาดเขตทางไม่ น้ อ ยกว่ า 16 เมตร หรือ ตั4งอยู่ ภ ายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
(25) การกําจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(26) การกําจัดวัตถุอนั ตรายตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุอนั ตราย

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(27) การซื4อขายหรือเก็บชิ4นส่วนเครืองจักรกลเก่า

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(28) การซื4อขายหรือเก็บเศษวัสดุทมีี พ4 นื ทีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร

- โครงการไม่อยู่ในกิจกรรมทีกําหนด

(29) ทีพักอาศัยชัวคราวสําหรับคนงาน เว้ นแต่ทตัี 4งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้ างหรือภายใน - โครงการมิได้ จดั ให้ มีทพัี กอาศัยชัวคราวสําหรับคนงานในบริเวณดังกล่าว และ
ระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้ างเพือประโยชน์แก่โครงการก่อสร้ างนั4น
ไม่ได้ อยู่ในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตก่อสร้ างโครงการ
การใช้ประโยชน์ทีดินประเภทนี( ให้เป็ นไปดังต่อไปนี(
(1) มีอตั ราส่วนพื( นทีอาคารรวมต่อพื( นทีดินไม่เกิน 8: 1 ทัง4 นี4 ทีดินแปลงใดทีได้ ใช้ - พื4นทีดิน
ประโยชน์แล้ ว หากมีการแบ่ งแยกหรือแบ่ งโอนไม่ ว่าจะกีครั4งก็ตาม อัตราส่วน - พื4นทีใช้ สอยรวม
พื4นทีอาคารรวมต่อพื4นทีดินของทีดินแปลงทีเกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่ งโอน - ค่า FAR
ทั4งหมดรวมกันต้ องไม่เกิน 8:1

= 1,284.0 ตารางเมตร
= 8,242.82 ตารางเมตร
= 6.42 : 1

(2) มี อั ต ราส่ ว นของที ว่ า งต่ อ พื( นที อาคารรวมไม่ น ้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 4.0 - อัตราส่วนพื4นทีว่างต่อพื4นทีอาคารรวม (OSR) ร้ อยละ 5.42 และพื4นทีนํา4 ซึม
ผ่านได้ เพือปลูกต้ นไม้ ร้ อยละ 69.18 ของพื4นทีว่าง การดําเนินโครงการจึง
แต่ อัต ราส่ ว นของทีว่ า งต้ อ งไม่ ตากว่
ํ า เกณฑ์ข4ัน ตําของทีว่ า งอัน ปราศจากสิง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดผังเมือง
ปกคลุม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร ทั4ง นี4 ทีดิน แปลงใดที ได้ ใ ช้
ประโยชน์แล้ ว หากมีการแบ่ งแยกหรือแบ่ งโอนไม่ ว่าจะกีครั4งก็ตาม อัตราส่วน
ของทีว่างต่อพื4นทีอาคารรวมของทีดินแปลงทีเกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทั4งหมดรวมกันต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.0 และให้ มีพ4 ืนทีนํา4 ซึมผ่านได้ เพือปลูก
ต้ นไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของพื4นทีว่าง

3) การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมต่อพื( นทีอ่อนไหวโดยรอบโครงการ
จากการสํารวจการใช้ ประโยชน์ทดิี นบริเวณโดยรอบโครงการ ในระยะ 1,000 เมตร พบว่ามีพ4 ืนที
อ่อนไหวต่ อการได้ รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ทั4งในช่ วงก่อสร้ างและช่ วงเปิ ดดําเนินการ จํา นวน 23
แห่ ง ประกอบด้ วย สถานศึกษา จํานวน 14 แห่ ง ศาสนสถาน จํานวน 3 แห่ ง สถานพยาบาล จํานวน 1 แห่ ง และ
สถานทูต จํานวน 5 แห่ ง (สําหรับสถานทูตได้ ประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมในช่ วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ
ในหั วข้ อ 4) โครงการได้ วิเคราะห์และสรุปประเมินผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมในแต่ละประเด็น ดังนี4 (ตารางที
4.3-7 และ 4.3-8)
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โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ตังอยู่เลขที 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ตั งอยู่ เ ลขที 35/10 ถนนสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรี ยนอนุ บาล ไอ พี ซี อิ น เตอร์เ นชันแนล
(IPC International Kindergarten)
ตังอยู่เลขที 313 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตังอยู่เลขที 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เดอะเฟิ รสต์สเตปส์
(The First Steps International Pre–School)
ตังอยู่เลขที 58/2 ซอยสุขุมวิท 31 แยก 4 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3

4

5

6

โรงเรี ยนสาธิตมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ตังอยู่เลขที 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1

2

พืนทีอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ลําดับ

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

ทิศตะวันออก

172

200

202

230

ทิศตะวันตก

5.3

70

ทีตัง

ระยะห่างจาก
โครงการ (เมตร)
เสียงทีเกิดขึนจากการก่อสร้ างโครงการทีก่อ
ให้ เกิดระดับเสียงดังมากทีสุด คือ ช่วงการ
ก่อสร้ างฐานราก ซึงโครงการจะใช้ เวลาการ
ก่อสร้ างฐานรากเป็ นระยะเวลาประมาณ 56 เดื อ น คาดว่ า จะได้ รั บ เสี ย งจากการ
ก่ อ สร้ างฐานราก กรณี ที โครงการไม่ มี
ม า ต รก า ร ลด ผ ลก ระ ท บ สิ ง แ ว ด ล้ อ ม
ประมาณ 86.2 dB(A) โดยโครงการจะจัด
ให้ มีกาํ แพงกันเสียง สามารถลดระดับเสียง
ลงได้ 47 dB(A) และจั ด ให้ มี ห้ องที ปิ ด
มิดชิดเฉพาะในการทํากิจกรรมทีอาจก่อให้
เกิด เสีย งดั ง และจั ด ให้ มี แ ผ่ น กัน เสีย งที
สามารถเคลือนย้ ายได้ เพือป้ องกันผลกระ
ทบด้ า นเสีย งดั ง ต่ อ พื นทีข้ า งเคี ย ง ทํา ให้
ระดั บ เสีย งทีโรงเรีย น สาธิต มหาวิท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ าย
ประถม) จะได้ รับ หลัง มีมาตรการป้ องกัน
ผลกระทบแล้ ว เหลือ 62.0 dB(A) ซึงไม่
เกินค่ ามาตรฐานระดับเสีย งเฉลีย 24 ชม.
ทีกําหนดไว้ ไม่เกิน 70 dB(A)

สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

เสียง

คาดว่ า ได้ รับ ผลกระทบน้ อ ย เนืองจาก
ไม่อยู่ในทิศทางจากกระแสลมหลัก

คาดว่ า ได้ รับ ผลกระทบน้ อ ย เนืองจาก จากการคํานวณ ระดับเสียงทีพืนทีอ่อนไหว
จะได้ รับจากการก่อ สร้ า งโครงการ ในช่ ว ง
ไม่อยู่ในทิศทางจากกระแสลมหลัก
ก่อ สร้ า ง มีไ ม่ เ กิน ค่ า มาตรฐานระดับ เสีย ง
เฉลี ย 24 ชม. ที กํา หนดไว้ ไม่ เ กิ น 70
dB(A) โดยโครงการจั ด ให้ มี กาํ แพงกั น
เสียง สูง 7.2 เมตร รอบแหล่งกําเนิดเสียง
จะสามารถลดระดับเสียงลงให้ อยู่ในระดับ
เสียงทีชุมชนยอมรับได้
อยู่ใกล้ แนวทิศทางกระแสลมหลัก อาจ
ได้ รับผลกระทบในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.
แต่ เ นื องจ าก มี ร ะย ะห่ า งจาก พื นที
โครงการในระดับหนึง คาดว่าผลกระทบ
จะเกิดในระดับตําถึงปานกลาง

ก า ร พั ด ผ่ า นข อ ง ล ม ม ร สุ ม ป ร ะ จํา
ประเทศไทยที มี ผ ลต่ อ การพั ด พาฝุ่ น
ละอองจากการก่อ สร้ า งโครงการ จาก
การพิ จ ารณาตํา แหน่ ง ทีตั งของอาคาร
โครงการกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิต ร (ฝ่ าย
ประถม) พบว่ า ไม่ อ ยู่ ใ นทิ ศ ทางจาก
กระแสลมหลัก และโครงการจัด ให้ มี
มาตรการในการป้ องกัน และลดผลกระ
ทบสิงแวดล้ อมด้ านคุณภาพอากาศ คาด
ว่าผลกระทบจะเกิดในระดับน้ อย

ฝุ่ นละออง

เนืองจากโครงการใช้ เ สาเข็มแบบเจาะ
จากการคํานวณ แรงสันสะเทือนจากการ
ก่อ สร้ า งโครงการ ต่ อ อาคารของพื นที
อ่อนไหว มีระยะห่างมากกว่า 50 เมตร
จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

แรงสั นสะ เทื อ นที เกิ ด ขึ นจาก กา ร
ก่อ สร้ างโครงการ อาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อสิงก่อสร้ างข้ างเคียงได้ โดย
จากการคํานวณแรงสันสะเทือนจากการ
ก่ อ สร้ างโครงกา ร ต่ อ อาคารขอ ง
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต ร (ฝ่ าย
ประถม) เมือมีก ารขุ ด คูรอบโครงการ
พบว่า มีค่าอยู่ที 3.37 มิลลิเมตร/วินาที
ซึงไม่ เ กิน ค่ า มาตรฐาน (ค่ า มาตรฐาน
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที)

แรงสันสะเทือน

ก า ร เ ข้ า -อ อ ก ข อ ง โ ร ง เ รี ย น สาธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) สามารถ
เดินทางเข้ า-ออกได้ 2 เส้ นทาง คือถนนซอยสุขุมวิท 23
และซอยสุขุมวิท 31 ซึงในการก่อสร้ างอาคารโครงการจะ
ใช้ ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 เป็ นหลั ก ในการเข้ า-ออก
โครงการ ซึงโครงการจะขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และปูน ใน
ช่ ว งนอกเวลาเร่ ง ด่ ว น โดยโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จะมีการ
เปิ ดสอนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ในช่ วงเวลา 8.00-15.00
น. ซึงการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ดิน และปูน ในช่วงนอกเวลา
เร่งด่วนของโครงการจะไม่ตรงกับช่ วงเวลาการเข้ า-ออก
ของนักเรียน ดังนันผลกระทบจึงเกิดไม่ มาก แต่อย่างไร
ก็ต ามการใช้ รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ใ นการขนส่ ง อาจ
กีดขวางการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31 ช่วงนอกเวลา
เร่งด่วนทําให้ การจราจรติดขัดได้

การคมนาคมขนส่ง

คาดว่ า จะเกิด ผลกระทบในระดับ ตํา และสํา หรั บ พื นทีอ่ อ นไหว อาจได้ รับ ผลกระทบจากการคมนาคม
พืนทีอ่อนไหวทีอยู่ห่างจากโครงการมากอาจจะไม่ ขนส่งของโครงการ เนืองจากใช้ เส้ นทางถนนสุขุมวิท 31
ได้ รับผลกระทบ เนืองจากพืนทีอ่อนไหวแต่ละแห่ง และถนนสุขมุ วิทในการเข้ า-ออก
มีระยะห่างจากโครงการในระดับหนึง โดยมีอาคาร
ชุดพักอาศัย อาคารสํานักงาน บ้ านพักอาศัย อาคาร
ขนาดใหญ่ และอาคารสูง เป็ นแนวกัน และบริเวณ
โดยรอบมีไฟฟ้ าส่อ งสว่ า งทัวถึง และบางจุ ด มีการ
ติดตังกล้ องวงจรปิ ด และตู้แดง อีกทังโครงการจะ
จัด ให้ มีเ จ้ า หน้ า ทีรัก ษาความปลอดภัย ประจํา อยู่
บริเวณโครงการ ตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษา
ความเรียบร้ อยปลอดภัยบริเวณพืนทีโครงการ และ
โดยรอบ ซึงจะช่ ว ยทํา ให้ เ กิดความปลอดภัย และ
ลดการเกิดเหตุอาชญากรรม และการลักขโมยได้

โรงเรี ย นสาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) มี ร ะยะห่ า งจาก
โครงการ 5.27 เมตร ซึ งโครงการจะจัด ให้ มี เ จ้ า
หน้ าที รั ก ษาความปลอดภั ย ประจํา อยู่ บ ริ เ วณ
โครงการ ตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรัก ษาความ
เรียบร้ อยและความปลอดภัยบริเวณพืนทีโครงการ
และโดยรอบ ซึงจะช่ ว ยทํา ให้ เ กิด ความปลอดภัย
และลดการเกิดเหตุอาชญากรรม และการลักขโมย
ได้ และคนงานก่ อ สร้ า งของโครงการไม่ ไ ด้ พั ก ใน
พืนทีโครงการ โดยโครงการจัดให้ มีรถรับ ส่งคน
งาน เมือถึงเวลาเลิกงานจะมีรถมารับคนงานไปยัง
บ้ านพักคนงาน อีกทังบริเวณโดยรอบโครงการเป็ น
แหล่ ง ชุ ม ชน มี ผ้ ูค นพลุ ก พ่ า น ไม่ ใ ช่ พื นทีเปลี ยว
และมี ไ ฟฟ้ าตามสองข้ า งทางถนน และจากบ้ า น
เรือน ร้ านค้ าริมถนนส่องสว่างทัวไป ดังนันคาด
ว่าจะได้ รับผลกระทบในระดับตํา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

ตารางที 4.3-7 สรุปผลการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อพืนทีอ่อนไหวทีอยู่ภายในรัศมี 1,000 เมตร รอบโครงการ ช่วงก่อสร้าง
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โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
ตังอยู่ เ ลขที 341 ซอยสุขุม วิท 31 ถนนสุขุม วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์

8

9

โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
ตังอยู่เ ลขที 62 ซอยพร้ อ มพงศ์ (สุขุม วิท 39)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม

13

14

15

โรงเรี ย น อนุ บ าล นานาชาติ ไ อวี บาวนด์ (Ivy
Bound International School)
ตังอยู่เลขที 49 ถนนสุขุม วิท 39 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

12

โรงพยาบาลจักษุรตั นิน
ตังอยู่เ ลขที 80/1 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตังอยู่เลขที 1 ถนนกําแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ตังอยูเ่ ลขที 67 ซอยสุขมุ วิท 19 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตั งอยู่ เ ลขที 125-135 ซอยพร้ อมมิ ต ร ถนน
สุ ขุ ม วิ ท 39 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ

11

10

โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์
ตั งอยู่ เ ลขที 63 สุ ขุ ม วิ ท 31 แยก 2 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

7

ตังอยู่เลขที 333/99 ซอยสวัสดี แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พืนทีอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ลําดับ

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

602

707

570

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ

560

880

ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ

448

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ

370

735

ทิศตะวันออก
เฉียงใต้

ทีตัง

274

ระยะห่างจาก
โครงการ (เมตร)
เสียง

สถานพยาบาล จํ านวน 1 แห่ง
คาดว่ า ได้ รับ ผลกระทบน้ อ ย เนืองจาก ระดับเสียงทีพืนทีอ่อนไหว จะได้ รับจากการ
ไม่อยู่ในทิศทางจากกระแสลมหลัก
ก่อสร้ างโครงการ ในช่ วงก่อสร้ าง มีไม่เกิน
ค่ า มาตรฐานระดั บ เสีย งเฉลี ย 24 ชม. ที
กําหนดไว้ ไม่เกิน 70 dB(A)

อยู่ใกล้ แนวทิศทางกระแสลมหลัก อาจ
ได้ รั บ ผลกระทบในช่ ว งเดื อ น ก.พ.พ.ค. แต่ เ นืองจากมีระยะห่ างจากพืนที
โครงการในระดับหนึง คาดว่าผลกระทบ
จะเกิดในระดับตําถึงปานกลาง

คาดว่ า ได้ รับ ผลกระทบน้ อ ย เนืองจาก
ไม่อยู่ในทิศทางจากกระแสลมหลัก

คาดว่ า ได้ รับ ผลกระทบน้ อ ย เนืองจาก จากการคํานวณ ระดับเสียงทีพืนทีอ่อนไหว
ไม่อยู่ในทิศทางจากกระแสลมหลัก
จะได้ รับจากการก่อ สร้ า งโครงการ ในช่ ว ง
ก่อ สร้ า ง มีไ ม่ เ กิน ค่ า มาตรฐานระดับ เสีย ง
เฉลี ย 24 ชม. ที กํา หนดไว้ ไม่ เ กิ น 70
อยู่ใกล้ แนวทิศทางกระแสลมหลัก อาจ
dB(A) โดยโครงการจั ด ให้ มี กาํ แพงกั น
ได้ รับผลกระทบในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.
เสียง สูง 7.2 เมตร รอบแหล่งกําเนิดเสียง
แต่ เ นื องจ าก มี ร ะย ะห่ า งจาก พื นที
จะสามารถลดระดับเสียงลงให้ อยู่ในระดับ
โครงการในระดับหนึง คาดว่าผลกระทบ
เสียงทีชุมชนยอมรับได้
จะเกิดในระดับตําถึงปานกลาง

ฝุ่ นละออง

การคมนาคมขนส่ง
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พื นทีอ่ อ นไหว อาจได้ รับ ผลกระทบจากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการได้ ในระดับตําเนืองจากโครงการจะใช้
ถนนซอยสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลัก ซึงพืนทีอ่อนไหว
จะใช้ เส้นทางเข้ าออกของถนนอโศกมนตรี

คาดว่ า จะเกิด ผลกระทบในระดับ ตํา และสํา หรั บ พื นทีอ่ อ นไหว อาจได้ รับ ผลกระทบจากการคมนาคม
พืนทีอ่อนไหวทีอยู่ห่างจากโครงการมากอาจจะไม่ ขนส่งของโครงการ เนืองจากใช้ เส้ นทางถนนสุขุมวิท 31
ได้ รับผลกระทบ เนืองจากพืนทีอ่อนไหวแต่ละแห่ง และถนนสุขมุ วิทในการเข้ า-ออก
มีระยะห่างจากโครงการในระดับหนึง โดยมีอาคาร
ชุดพักอาศัย อาคารสํานักงาน บ้ านพักอาศัย อาคาร
ขนาดใหญ่ และอาคารสูง เป็ นแนวกัน และบริเวณ
โดยรอบมีไฟฟ้ าส่อ งสว่ า งทัวถึง และบางจุ ด มีการ
ติดตังกล้ องวงจรปิ ด และตู้แดง อีกทังโครงการจะ
จัด ให้ มีเ จ้ า หน้ า ทีรัก ษาความปลอดภัย ประจํา อยู่
บริเวณโครงการ ตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแลรักษา
ความเรียบร้ อยปลอดภัยบริเวณพืนทีโครงการ และ
โดยรอบ ซึงจะช่ ว ยทํา ให้ เ กิดความปลอดภัย และ
ลดการเกิดเหตุอาชญากรรม และการลักขโมยได้

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เนืองจากโครงการใช้ เ สาเข็มแบบเจาะ คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับตํา เนืองจากพืนที
จากการคํานวณ แรงสันสะเทือนจากการ อ่อนไหว มีระยะห่างจากโครงการในระดับหนึง
ก่อ สร้ า งโครงการ ต่ อ อาคารของพื นที
อ่อนไหว มีระยะห่างมากกว่า 50 เมตร
จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

เนืองจากโครงการใช้ เ สาเข็มแบบเจาะ
จากการคํานวณ แรงสันสะเทือนจากการ
ก่อ สร้ า งโครงการ ต่ อ อาคารของพื นที
อ่อนไหว มีระยะห่างมากกว่า 50 เมตร
จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

แรงสันสะเทือน

ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
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สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ตั งอยู่ แ ลขที 46 ซอยประสานมิ ต ร 23 ถนน
สุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูตศรีลงั กา
ตั งอยู่ ชั นที 13 อาคารโอเชี ยนทาวเวอร์ II
เลขที 75/6-7 ถนนซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
ตั งอยู่ ชั นที 25 อาคารโอเชี ย น ทาวเวอร์ II
เลขที 75 ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 19 เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
ตังอยู่ทห้ี องสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลขที 1
ซอยสุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู
ตังอยู่ ชันที 16 อาคารกลาสเฮาส์ 1 ซอยสุขุมวิท
25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

20

21

22

23

ตังอยู่เลขที 2 บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก
ห มู่ ที 5 แ ข ว ง บ า ง ก ะ ปิ เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง
กรุงเทพมหานคร

วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )

ตั งอยู่ เ ลขที 34 ซอยสุขุ ม วิ ท 15 ถนนสุขุ ม วิ ท
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คริสตจักรวัฒนา

19

18

17

คริสตจักรของพระเยซู คริสต์ แห่ งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย

16

ตั งอยู่ เ ลขที 72 ซอยสุขุ ม วิ ท 21 ถนนสุขุ ม วิ ท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พืนทีอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ลําดับ

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก
เฉียงใต้

ทิศตะวันตก
เฉียงใต้

515

670

670

ทิศตะวันตก

ทิศเหนือ

515

255

860

ทิศตะวันตก

ทิศเหนือ

515

654

ทีตัง

ระยะห่างจาก
โครงการ (เมตร)

สถานทูต จํ านวน 5 แห่ง

ระดับเสียงทีพืนทีอ่อนไหว จะได้ รับจากการ
ก่อสร้ างโครงการ ในช่ วงก่อสร้ าง มีไม่เกิน
ค่ า มาตรฐานระดั บ เสีย งเฉลี ย 24 ชม. ที
กําหนดไว้ ไม่เกิน 70 dB(A)

ศาสนสถาน จํ านวน 3 แห่ง

เสียง

อยู่ใกล้ แนวทิศทางกระแสลมหลัก อาจ
ได้ รับผลกระทบในช่วงเดือน ต.ค.-ม.ค.
แต่ เ นื องจ าก มี ร ะย ะห่ า งจาก พื นที
โครงการในระดับหนึง คาดว่าผลกระทบ
จะเกิดในระดับตําถึงปานกลาง

คาดว่ า ได้ รับ ผลกระทบน้ อ ย เนืองจาก ระดับเสียงทีพืนทีอ่อนไหว จะได้ รับจากการ
ก่อสร้ างโครงการ ในช่ วงก่อสร้ าง มีไม่เกิน
ไม่อยู่ในทิศทางจากกระแสลมหลัก
ค่ า มาตรฐานระดั บ เสีย งเฉลี ย 24 ชม. ที
กําหนดไว้ ไม่เกิน 70 dB(A)

อยู่ใกล้ แนวทิศทางกระแสลมหลัก อาจ
ได้ รั บ ผลกระทบในช่ ว งเดื อ น ก.พ.พ.ค. แต่ เ นืองจากมีระยะห่ างจากพืนที
โครงการในระดับหนึง คาดว่าผลกระทบ
จะเกิดในระดับตําถึงปานกลาง

ฝุ่ นละออง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เนืองจากโครงการใช้ เ สาเข็มแบบเจาะ คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับตํา เนืองจากพืนที
จากการคํานวณ แรงสันสะเทือนจากการ อ่ อ นไหวแต่ ล ะแห่ ง มี ร ะยะห่ า งจากโครงการใน
ก่อ สร้ า งโครงการ ต่ อ อาคารของพื นที ระดับหนึง
อ่อนไหว มีระยะห่างมากกว่า 50 เมตร
จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

เนืองจากโครงการใช้ เ สาเข็มแบบเจาะ คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับตํา เนืองจากพืนที
จากการคํานวณ แรงสันสะเทือนจากการ อ่ อ นไหวแต่ ล ะแห่ ง มี ร ะยะห่ า งจากโครงการใน
ก่อ สร้ า งโครงการ ต่ อ อาคารของพื นที ระดับหนึง
อ่อนไหว มีระยะห่างมากกว่า 50 เมตร
จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

แรงสันสะเทือน

ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

พื นทีอ่ อ นไหว อาจได้ รับ ผลกระทบจากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการได้ ในระดับตําเนืองจากโครงการจะใช้
ถนนซอยสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลัก ซึงพืนทีอ่อนไหว
จะใช้ เส้ นทางเข้ าออกของถนนอโศกมนตรี และถนนซอย
สุขุมวิทอืนๆ เป็ นทางเข้ า-ออก

พื นทีอ่ อ นไหว อาจได้ รับ ผลกระทบจากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการได้ ในระดับตําเนืองจากโครงการจะใช้
ถนนซอยสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลัก ซึงพืนทีอ่อนไหว
จะใช้ เส้ นทางเข้ าออกของถนนอโศกมนตรี และถนนซอย
สุขุมวิทอืนๆ เป็ นทางเข้ า-ออก

การคมนาคมขนส่ง

4-134

โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ตังอยู่ เลขที 176 ซอยสุขุม วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ตังอยู่เลขที 35/10 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชันแนล (IPC
International Kindergarten)
ตังอยู่ เลขที 313 ซอยสุขุม วิท 31 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตังอยู่เ ลขที 114 ซอยสุขุม วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรี ย นอนุ บ าลนานาชาติ เดอะเฟิ รสต์ส เตปส์
(The First Steps International Pre–School)
ตังอยู่ เ ลขที 58/2 ซอยสุขุม วิท 31 แยก 4 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์
ตังอยู่เลขที 63 สุขุมวิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3

4

5

6

7

โรงเรี ย น สาธิต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ตังอยู่ เลขที 174 ซอยสุขุม วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1

2

พืนทีอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ลําดับ

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก
เฉียงใต้

202

230

274

200

172

โรงเรียนตังอยู่ย่านใจกลางเมือง ซึง
มี อ าคารขนาดใหญ่ อยู่ ล้ อ มรอบ
โรงเรีย น ประกอบกับ อาคารของ
โครงการมี ร ะยะห่ า งจากแนวเขต
ทีดินของโรงเรียนในระดับหนึง และ
มี ไ ม้ ยื น ต้ นเป็ นแนวกั น ชนเพื อ
บดบั ง ทัศ นี ย ภาพ และความเป็ น
ส่ ว นตั ว ให้ กับ ทางโรงเรี ย น อีก ทัง
อาคารทีอยู่ติดโครงการหันด้ านหลัง
ให้ กับ โครงการ และติ ด ตั งเครื อง
ปรับอากาศ และปิ ดกระจกระหว่ าง
ทําการเรียนการสอน ซึงการเกิดขึน
ของโครงการอาจส่งผลกระทบด้ าน
ความเป็ นส่ ว นตั ว กั บ โรงเรี ย นใน
ระดับปานกลาง

ความเป็ นส่วนตัว

พืนทีอ่อนไหว ทัง 6 แห่ ง อยู่ห่า ง
จากโครงการ 70-274 เมตร ใน
มุมเอียง ซึงจะได้ รับผลกระทบด้ าน
ความไม่เป็ นส่วนตัวจากผู้พักอาศัย
ในโครงการในระดับตํา ประกอบกับ
ทิศใต้
มี ระยะห่ า งจากโครงการในระดั บ
หนึง และไม่ได้ อยู่ในมุมตรง ซึงจะมี
อาคารอืนๆ บดบั งมุม มองอยู่ อีก
ทิศตะวันออก ทังพืนทีอ่อนไหวส่วนใหญ่ จะจัดให้
เฉียงเหนือ มีการปลูกไม้ ยืนต้ นโดยรอบอาคาร
ซึงจะช่ วยบดบังและลดผลกระทบ
ด้ านความไม่เป็ นส่วนตัวได้

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

ทิศตะวันตก

5.3

70

ทีตัง

ระยะห่าง
จากโครงการ
(เมตร)

มุมมองจากภายในพืนทีอ่อนไหว มายังโครงการ
จะมี อาคารชุดพักอาศัย อาคารสํา นักงาน อาคาร
พาณิชย์ บ้ านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง
และไม้ ยืนต้ นภายในพืนทีอ่อนไหว และทีปลูกใน
บ้ านพักอาศัยตามแนวมุมมองจากพืนทีอ่อนไหวไป
ยังโครงการช่วยบดบังมุมมองบางส่วน ประกอบกับ
อาคารโครงการ สูง 8 ชัน จึงมีความกลมกลืนกับ
พืนทีข้ างเคียง

โครงการ อยู่ ห่า งจากโรงเรีย น ประมาณ 5.27
เมตร ทางด้ า นทิศตะวันตกของโครงการ ซึงจาก
บริเวณโรงเรียนสามารถมองเห็นโครงการได้
โดยบริเ วณทิศทิศตะวันตก โครงการจัด ให้ เป็ น
พืนทีจัดสวน โดยมีไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ต้ นมะฮอกานี
ใบใหญ่ สูง ประมาณ 5.0 เมตร ช่ ว ยลดปั ญ หา
ความไม่ เป็ นส่วนตัวต่อโรงเรียนได้ และยังช่ วยให้
โครงการมี ทั ศ นี ย ภาพที ดี ด้ วย นอกจากนี การ
ออกแบบอาคารโครงการจั ด ให้ มี ก ารใช้ สี ท า
ภายนอกทีกลมกลืนกับ อาคารข้ า งเคีย ง เพือลด
ผลกระทบด้ านสายตาเมือมองมายังโครงการ

สถานศึกษา จํ านวน 14 แห่ง

มุมมอง และทัศนียภาพ

การบดบังสัญญาณ
โทรทัศน์

พืนทีอ่อนไหว ไม่อยู่ในบริเวณทีถูก
บดบังทิศทางลม และแสงแดดจาก
อาคารโครงการ จึงไม่ได้ รับผลกระ
ทบ

พืนทีอ่อนไหว ทัง 6 แห่ง ไม่อยู่
ในทิศทางทีจะถูกบดบังสัญญาณ
โทรทัศน์จากโครงการ จึงไม่ได้ รับ
ผลกระทบ

การพั ด ผ่ า นของลมมรสุม ประจํา โรงเรีย นไม่ อยู่ ในทิศทางทีจะถูก
ประเทศไทยทีมี ผลต่ อ การพั ด พา บดบั ง สั ญ ญาณโ ทรทั ศ น์ จ าก
ฝุ่ น ล ะ อ อ ง จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โครงการ จึงไม่ได้ รับผลกระทบ
โ ค ร ง ก า ร จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า
ตํา แหน่ งทีตังของอาคารโครงการ
กับ โรงเรี ย น พบว่ า ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
บริเวณทีถูกบดบังทิศทางลม และ
แสงแดดจากอาคารโครงการ จึงไม่
ได้ รับผลกระทบ และโครงการจัด
ให้ มีมาตรการในการป้ องกัน และ
ลดผลกระทบสิ งแวดล้ อมด้ าน
คุณภาพอากาศ คาดว่า ผลกระทบ
จะเกิ ด ในระดั บ ปานกลาง และ
เนืองจากบริเวณใกล้ เคียงโรงเรียน
มีอาคารขนาดใหญ่เป็ นจํานวนมาก
อาจได้ รับผลกระทบเรืองการบดบัง
แสงแดดจากโครงการในระดับตํา

การบดบังทิศทางลม
และแสงแดด

ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ

ตารางที 4.3-8 สรุปผลการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อพืนทีอ่อนไหวทีอยู่ภายในรัศมี 1,000 เมตร รอบโครงการ ช่วงเปิ ดดําเนินกา

ผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่ เป็ น
วั ย ทํา งาน มี ร ายได้ ป านกลางถึ ง สูง
และบริเวณพืนทีโครงการมีการติดตัง
กล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที รั ก ษาความ
ปลอดภัย ประจํา ในโครงการตลอด
เวลา

ช่ ว งเปิ ดดํา เนิ น โครงการ ผู้ พั ก
อาศัย ในโครงการส่ ว นใหญ่ เ ป็ นวั ย
ทํางาน มีรายได้ ปานกลางถึงสูง และ
บริ เ วณพื นที โครงการมี ก ารติ ด ตั ง
กล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
และจั ด ให้ มี เ จ้ าหน้ าที รั ก ษาความ
ปลอดภัย ประจํา ในโครงการตลอด
เวลา ดั ง นั นคาดว่ า การเกิด ขึ นของ
โครงการจะส่งผลกระทบด้ า นความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ใน
ระดับตํา

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

อาจได้ รั บ ผลกระทบจากการเข้ า -ออก
โครงการ ในช่วงเร่ งด่วนเช้ า และเร่งด่วน
เย็น อาจทําให้ การจราจรหนาแน่นเพิมขึน
จากจํานวนรถยนต์ทเพิ
ี มขึนของโครงการ
อย่ า งไรก็ต ามผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการ
สามารถใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะได้
โดยสะ ดวก และ สามารถ ใช้ บ ริ ก าร
รถไฟฟ้ า BTS สถานี อ โศก และสถานี
พ ร้ อ ม พ ง ษ์ ห่ า ง จ า ก พื น ที โ ค ร ง ก า ร
ประมาณ 800 เมตร ผู้พักอาศัยสามารถ
ใช้ บ ริก ารรถรับ จ้ า งได้ โดยสะดวก ซึงจะ
ช่วยลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัวลงได้ และลด
ความหนาแน่ น ของการจราจรบนถนน
สุขมุ วิท 31 ได้

การเข้ า-ออกของโรงเรียนสามารถเข้ าออกได้ มากกว่ า 1 เส้ นทางคือ ถนนซอย
สุขุมวิท 23 และซอยสุขุมวิท 31 เมือเปิ ด
ดํา เนิ นโครงการ จะมีพนัก งานและผู้พั ก
อาศัยเพิมขึน และมีการใช้ รถเพิมมากขึน
อาจได้ รับผลกระทบด้ านการจราจรติดขัด
เพิมขึนในช่วงเร่งด่วนเช้ า และเย็น ซึงเป็ น
ช่ ว งเวลาทีผู้พั ก อาศัย เดิ นทางมาทํา งาน
แต่ เ นื องจากโครงการตั งอยู่ ใ กล้ แนว
รถไฟฟ้ า จึงทํา ให้ ผลกระทบด้ านจราจร
เกิดขึนในระดับปานกลาง

การจราจร
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ทิศตะวันออก

ทิศเหนือ

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

707

735

880

570

12 โรงเรียน อนุบาลนานาชาติไอวีบาวนด์ (Ivy Bound
International School)
ตั งอยู่ เ ลขที 49 ถนนสุขุม วิ ท 39 แขวงคลองตั น
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

13 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
ตังอยู่เลขที 62 ซอยพร้ อมพงศ์ (สุขมุ วิท 39) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

14 โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
ตังอยู่ เ ลขที 1 ถนนกํา แพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

15 โรงพยาบาลจักษุรตั นิน
ตั งอยู่ เ ลขที 80/1 ถ.สุ ขุ ม วิ ท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลอยู่ ห่ า งจากพื นที
โครงการมาก ซึงจะได้ รับผลกระทบ
ด้ า นความไม่ เ ป็ นส่ว นตัว จากผู้พั ก
อาศัยในโครงการในระดับตํา

ทิศตะวันตก

602

11 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ตังอยู่เลขที 67 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตั งอยู่ เ ลขที 333/99 ซอยสวั สดี แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

448

560

โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์

9

370

ความเป็ นส่วนตัว

10 โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ
ตังอยู่เลขที125-135 ซอยพร้ อมมิตร ถนนสุขุมวิท
39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
ตังอยู่เลขที 341 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

8

ทีตัง

ทิศตะวันออก พืนทีอ่อนไหว ทัง 7 แห่ ง อยู่ห่า ง
เฉียงเหนือ จากโครงการ 370-880 เมตร ใน
มุมเอียง ซึงจะได้ รับผลกระทบด้ าน
ความไม่เป็ นส่วนตัวจากผู้พักอาศัย
ทิศตะวันออก
ในโครงการในระดับตํา ประกอบกับ
เฉียงเหนือ
มี ระยะห่ า งจากโครงการในระดั บ
หนึง และไม่ได้ อยู่ในมุมตรง ซึงจะมี
ทิศตะวันออก อาคารอืนๆ บดบั งมุม มองอยู่ อีก
เฉียงเหนือ ทังพืนทีอ่อนไหวส่วนใหญ่ จะจัดให้
มีการปลูกไม้ ยืนต้ นโดยรอบอาคาร
ซึงจะช่ วยบดบังและลดผลกระทบ
ทิศตะวันตก ด้ านความไม่เป็ นส่วนตัวได้

พืนทีอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ลําดับ

ระยะห่าง
จากโครงการ
(เมตร)
พืนทีอ่อนไหว ทัง 7 แห่ง ไม่อยู่
ในทิศทางทีจะถูกบดบังสัญญาณ
โทรทัศน์จากโครงการ จึงไม่ได้ รับ
ผลกระทบ

พืนทีอ่อนไหว ไม่อยู่ในบริเวณที
ถูกบดบังทิศทางลม และแสงแดด
จากอาคารโครงการ จึง ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ

สถานพยาบาลไม่อยู่ในบริเวณที
ถูกบดบังทิศทางลม และแสงแดด
จากอาคารโครงการ จึงไม่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ

การบดบังสัญญาณ
โทรทัศน์

การบดบังทิศทางลม
และแสงแดด

มุมมองจากภายในพืนทีอ่อนไหว มายังโครงการ สถานพยาบาลไม่อยู่ในทิศทางที
จะมี อาคารชุดพักอาศัย อาคารสํา นักงาน อาคาร จะถู ก บดบั ง สัญ าณโทรทั ศ น์ จ าก
พาณิชย์ บ้ านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โครงการ จึงไม่ได้ รบั ผลกระทบ
และไม้ ยืนต้ นภายในพืนทีอ่อนไหว และทีปลูกใน
บ้ านพักอาศัยตามแนวมุมมองจากพืนทีอ่อนไหวไป
ยังโครงการช่วยบดบังมุมมองบางส่วน ประกอบกับ
อาคารโครงการ สูง 8 ชัน จึงมีความกลมกลืนกับ
พืนทีข้ างเคียง

สถานพยาบาล จํ านวน 1 แห่ง

มุมมองจากภายในพืนทีอ่อนไหว มายังโครงการ
จะมี อาคารชุดพักอาศัย อาคารสํา นักงาน อาคาร
พาณิชย์ บ้ านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง
และไม้ ยืนต้ นภายในพืนทีอ่อนไหว และทีปลูกใน
บ้ านพักอาศัยตามแนวมุมมองจากพืนทีอ่อนไหวไป
ยังโครงการช่วยบดบังมุมมองบางส่วน ประกอบกับ
อาคารโครงการ สูง 8 ชัน จึงมีความกลมกลืนกับ
พืนทีข้ างเคียง

มุมมอง และทัศนียภาพ

ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
การจราจร

ผู้พกั อาศัยในโครงการส่วนใหญ่เป็ น สถานพยาบาลใช้ เส้ น ทางการสั ญ จร
วัย ทํา งาน มีร ายได้ ป านกลางถึง สูง คนละเส้ นทางกับพืนทีโครงการ คาดว่าจะ
และบริเวณพืนทีโครงการมีการติดตัง ได้ รับผลกระทบด้ านจราจรในระดับตํา
กล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที รั ก ษาความ
ปลอดภัย ประจํา ในโครงการตลอด
เวลา บริเวณชุมชน และถนนโดยรอบ
มีการติดตังไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะ
ซึงความสว่างจะช่ วยทํา ให้ เกิด ความ
ป ลอ ด ภั ย และ ลด ก า รเ กิ ด เ ห ตุ
อาชญากรรม และการลักขโมยได้

ผู้พักอาศัยในโครงการส่วนใหญ่ เป็ น สถานศึก ษาใช้ เ ส้ น ทางการสัญ จรคนละ
วั ย ทํา งาน มี ร ายได้ ป านกลางถึ ง สูง เส้ นทางกับพืนทีโครงการ คาดว่าจะได้ รับ
และบริเวณพืนทีโครงการมีการติดตัง ผลกระทบด้ านจราจรในระดับตํา
กล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที รั ก ษาความ
ปลอดภัย ประจํา ในโครงการตลอด
เวลา

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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พืนทีอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก
เฉียงใต้

ทิศตะวันตก
เฉียงใต้

515

670

670

21 สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
ตังอยู่ชันที 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์II เลขที 75
ถนนซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

22 สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
ตังอยู่ทีห้ อ งสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้ า ส์ เลขที 1
ซอยสุขมุ วิท 25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

23 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู
ตังอยู่ชันที 16 อาคารกลาสเฮาส์ 1 ซอยสุขุมวิท 25
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทิศตะวันตก

ทิศเหนือ

515

255

860

ทิศตะวันตก

ทิศเหนือ

515

654

ทีตัง

20 สถานเอกอัครราชทูตศรีลงั กา
ตั งอยู่ ชั นที 13 อาคารโอเชี ยนทาวเวอร์ II เลขที
75/6-7 ถ น น ซ อ ย สุ ขุ ม วิ ท 19 เ ข ต วั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร

19 สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ตังอยู่แลขที 46 ซอยประสานมิตร 23 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร

ตังอยู่เลขที 2 บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่
ที 5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

18 วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )

ตั งอยู่ เ ลขที 34 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 15 ถนนสุ ขุ ม วิ ท
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

17 คริสตจักรวัฒนา

ตังอยู่เลขที 72 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

16 คริ ส ตจัก รของพระเยซู ค ริ ส ต์ แห่ ง วิ สุท ธิ ช นยุค
สุดท้าย

ลําดับ

ระยะห่าง
จากโครงการ
(เมตร)

สถานทูต อยู่ห่างจากพืนทีโครงการ
มาก ซึ งจะได้ รั บ ผลกระทบด้ าน
ความไม่เป็ นส่วนตัวจากผู้พักอาศัย
ในโครงการในระดับตํา

ศา สนสถ า น อยู่ ห่ า งจ า ก พื น ที
โครงการมาก ซึงจะได้ รับผลกระทบ
ด้ า นความไม่ เ ป็ นส่ว นตัว จากผู้พั ก
อาศัยในโครงการในระดับตํา

ความเป็ นส่วนตัว

การบดบังทิศทางลม
และแสงแดด

มุมมองจากภายในพืนทีอ่อนไหว มายังโครงการ สถานทู ต ไม่ อ ยู่ ใ นทิศ ทางทีจะถู ก
จะมีอาคารชุดพักอาศัย อาคารสํา นัก งาน อาคาร บ ด บั ง สั ญ ญ า ณ โ ท ร ทั ศ น์ จ า ก
พาณิชย์ บ้ านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โครงการ จึงไม่ได้ รบั ผลกระทบ
และไม้ ยืนต้ นภายในพืนทีอ่อนไหว และทีปลูกใน
บ้ านพักอาศัยตามแนวมุมมองจากพืนทีอ่อนไหวไป
ยังโครงการช่วยบดบังมุมมองบางส่วน ประกอบกับ
อาคารโครงการ สูง 8 ชัน จึงมีความกลมกลืนกับ
พืนทีข้ างเคียง

สถานทูต จํ านวน 5 แห่ง

มุมมองจากภายในพืนทีอ่อนไหว มายังโครงการ ศาสนสถานไม่อยู่ในทิศทางทีจะ
จะมีอาคารชุดพักอาศัย อาคารสํา นัก งาน อาคาร ถู ก บดบั ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ จ าก
พาณิชย์ บ้ านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โครงการ จึงไม่ได้ รบั ผลกระทบ
และไม้ ยืนต้ นภายในพืนทีอ่อนไหว และทีปลูกใน
บ้ านพักอาศัยตามแนวมุมมองจากพืนทีอ่อนไหวไป
ยังโครงการช่วยบดบังมุมมองบางส่วน ประกอบกับ
อาคารโครงการ สูง 8 ชัน จึงมีความกลมกลืนกับ
พืนทีข้ างเคียง

ศาสนสถาน จํ านวน 3 แห่ง

มุมมอง และทัศนียภาพ

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
การจราจร

สถานทู ต ไม่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที ถู ก - ผู้พัก อาศัย ในโครงการส่ว นใหญ่ สถานทูต ใช้ เ ส้ นทางการสัญจรคนละเส้ น
บดบั ง ทิศ ทางลม และแสงแดด เป็ นวัยทํางาน มีรายได้ปานกลางถึง ทางกับพืนทีโครงการ คาดว่ าจะได้ รับผล
จากอาคารโครงการ จึงไม่ ไ ด้ รับ สูง และบริเวณพืนทีโครงการมีการ กระทบด้ านจราจรในระดับตํา
ผลกระทบ
ติ ด ตั งกล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที
รั ก ษาความปลอดภั ย ประจํา ใน
โครงการตลอดเวลา
- บริเวณชุมชน และถนนโดยรอบมี
การติดตังไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะ
ซึงความสว่างจะช่วยทําให้เกิดความ
ปลอดภั ย และลดการเกิ ด เหตุ
อาชญากรรม และการลักขโมยได้

ศาสนสถานไม่อยู่ในบริเวณทีถูก - ผู้พัก อาศัย ในโครงการส่ว นใหญ่ ศาสนสถานใช้ เ ส้ นทางการสัญจรคนละ
บดบั ง ทิศ ทางลม และแสงแดด เป็ นวัยทํางาน มีรายได้ปานกลางถึง เส้ นทางกับพืนทีโครงการ คาดว่าจะได้ รับ
จากอาคารโครงการ จึงไม่ ไ ด้ รับ สูง และบริเวณพืนทีโครงการมีการ ผลกระทบด้ านจราจรในระดับตํา
ผลกระทบ
ติ ด ตั งกล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) และจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที
รั ก ษาความปลอดภั ย ประจํา ใน
โครงการตลอดเวลา
- บริเวณชุมชน และถนนโดยรอบมี
การติดตังไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะ
ซึงความสว่างจะช่วยทําให้เกิดความ
ปลอดภั ย และลดการเกิ ด เหตุ
อาชญากรรม และการลักขโมยได้

การบดบังสัญญาณ
โทรทัศน์

ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ

บทที 4
(1) การประเมินผลกระทบในช่วงก่อสร้าง
ด้ านฝุ่ นละออง ด้ านเสียงดัง ด้ านแรงสันสะเทือน ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน
และด้ านการคมนาคมขนส่ง

(2) การประเมินผลกระทบในช่วงเปิ ดดําเนินการ
ด้ านความเป็ นส่วนตัว ด้ านภูมิทศั น์โดยรอบโครงการ ด้ านการบดบังทิศทางลมและแสงแดด
ด้ านการบดบังสัญญาณโทรทัศน์ ด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และด้ านการจราจร

4) การประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อสถานทูตทีอยู่ใกล้เคียงโครงการ
จากการสํารวจพืนทีโดยรอบโครงการในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร พบสถานทูต จํานวน 5 แห่ ง ได้ แก่

สถานทูตทีตั4งอยู่บนพื4 นดิน จํานวน 1 แห่ง
(1) สถานเอกอั ค รราชทู ต อิ น เดี ย ตั งอยู่ แ ลขที 46 ซอยประสานมิ ต ร 23 ถนนสุ ขุ ม วิ ท
กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 255 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตก
ของโครงการ

สถานทูตทีตั4งอยู่บนอาคาร จํานวน 4 แห่ง
(1) สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ตังอยู่ชันที 13 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ II เลขที 75/6-7 ถนน
ซอยสุขมุ วิท 19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 515
เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ
(2) สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ตังอยู่ชันที 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์II เลขที 75 ถนนซอย
สุ ขุ ม วิ ท 19 เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร 10110 อยู่ ห่ า งจากพื นที โครงการประมาณ
515 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ
(3) สถานเอกอัครราชทูตอาร์ เจนตินา ตังอยู่ ทีห้ องสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลขที 1 ซอย
สุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ ห่างจากพื นทีโครงการประมาณ 670
เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ
(4) สถานเอกอัครราชทู ตสาธารณรั ฐเปรู ตังอยู่ ชันที 16 อาคารกลาสเฮาส์ 1 สุขุมวิท 25 เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 670 เมตร ทางด้ านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ
สถานทูตเป็ นพืนทีอ่อนไหวทีสําคัญ ดังนันการดําเนินโครงการทังในระยะก่ อสร้ าง และระยะเปิ ด
ดําเนินการ อาจส่งผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมต่อสถานทูตได้ รายละเอียดผลการประเมินดังต่อไปนี
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บทที 4
4.1) พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุม้ กันทางทูต พ.ศ.2527
ในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยเอกสิทธิและความคุ้ มกันทางทูต พ.ศ.2527 เนืองจาก
ประเทศไทยจะเข้ าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญากรุงเวียนนาว่ าด้ วยความสัมพันธ์ทางทูต ซึงทําเมือวันที 18 เมษายน 2504
เพือให้ สอดคล้ องกับประเพณีปฎิบัติในนานาอารยประเทศ ในการนีจะต้ องมีกฎหมายเพืออนุวัตการให้ เป็ นไปตาม
อนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี
อนุ สญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต
รัฐภาคีแห่ งอนุสญ
ั ญานี
โดยระลึกว่า ประชาชนของชาติทงมวลตั
ั
งแต่โบราณกาลมาได้ ยอมรับนับถือสถานภาพของตัวแทน
ทางทูต
โดยคํานึงถึง ความมุ่งประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ เกียวกับความเสมอภาค
ทางอธิปไตยของรัฐ การธํารงสันติภาพและความมันคงระหว่ างประเทศ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร
ระหว่างชาติ
โดยเชือว่า อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการติดต่อ เอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูตจะมีส่วน
ช่ วยพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่ างชาติ โดยไม่ คาํ นึงถึงความแตกต่ างกันในระบบแห่ งธรรมนู ญและระบบ
สังคมของชาติเหล่านัน
โดยตระหนักว่า ความมุ่งประสงค์ของเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่ นว่ านี มิใช่ เพือทีจะให้ เป็ นคุณ
ประโยชน์แก่ตัวบุคคล แต่เพือทีจะประกันการปฏิบัติการหน้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพของคณะผู้แทนทางทูตในฐานะ
ทีเป็ นผู้แทนของรัฐ
โดยยืนยันว่า กฎเกณฑ์แห่ งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ควรใช้ บังคับต่อไปแก่ปัญหา
ทีมิได้ กาํ หนดไว้ อย่างชัดแจ้ งโดยบทของอนุสญ
ั ญานี
ตารางที 4.3-9 พระราชบัญญัติว่าด้ วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ.2527
พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุม้ กัน
ทางทูต พ.ศ.2527

ความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ

ข้อ 20 คณะผู้แทนและหัว หน้ า คณะผู้แทนมีสิทธิใช้ ธงและ การพัฒนาโครงการเป็ นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน จํานวน 1
เครืองหมายของรัฐผู้ส่ง ณ สถานทีของคณะผู้แทนรวมถึงที อาคาร โดยโครงการตังอยู่ห่างจากสถานทูตแต่ละแห่ง ดังนี
อยู่ ข องหัว หน้ า คณะผู้ แ ทนและทีพาหนะในการขนส่ ง ของ - สถานเอกอั ค รราชทู ต อิ น เดี ย ตั งอยู่ แ ลขที 46 ซอยประสานมิ ต ร 23 ถนนสุขุ ม วิ ท
หัวหน้ าคณะผู้แทนด้ วย
กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ ห่า งจากพืนทีโครงการประมาณ 255 เมตร ทางด้ า นทิศ
ตะวันตกของโครงการ
- สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ตังอยู่ชันที 13 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ II เลขที 75/6-7
ถนนซอยสุขุ ม วิท 19 เขตวัฒ นา กรุง เทพมหานคร 10110 อยู่ ห่า งจากพื นทีโครงการ
ประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ
- สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ตังอยู่ชันที 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์II เลขที 75 ถนน
ซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ
515 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ
- สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ตังอยู่ทห้ี องสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลขที 1 ซอย
สุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 670
เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ
- สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ตังอยู่ชันที 16 อาคารกลาสเฮาส์ 1 สุขุมวิท 25 เขต

4-138

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุม้ กัน
ทางทูต พ.ศ.2527

ความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 670 เมตร ทางด้ าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ
การเกิดขึนของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ ธง และเครืองหมายใดๆ ของสถานทูต
ทัง 5 แห่ง แต่อย่างใด

ข้อ 22 ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยเอกสิทธิและความคุ้มกัน 1. ในการพัฒนาโครงการ ขนาดพืนทีดินตามโฉนด 0-3-21.0 ไร่ (1,284.0 ตารางเมตร)
เป็ นกรรมสิทธิ}ของบริษัท แบล็คฟิ น ดิเวลลลอปเม้ นท์ จํากัด โดยโครงการตังอยู่ห่างจาก
ทางทูต พ.ศ.2527
(1) สถานทีของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนของรัฐ สถานทูตแต่ละแห่งดังแสดงระยะทางในข้ างต้ น
ผู้รับ ไม่ อ าจเข้ า ไปในสถานทีนันได้ เว้ นแต่ ด้ว ยความ นอกจากนี ในการเข้ า -ออกของสถานทูตแต่ละแห่งจะต้ องมีการแลกบัตรผ่านจากเจ้ าหน้ าที
และจะมีการตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยทีเข้ มงวด โดยจะต้ องได้ รับอนุญาตก่อน
ยินยอมของหัวหน้ าคณะผู้แทน
ให้ เข้ าเท่านัน ดังนัน การพัฒนาโครงการมิได้ มีการละเมิดสถานทีของคณะผู้แทน(สถาน
(2) รัฐผู้รบั มีหน้ าทีพิเศษทีจะดําเนินการทังมวลทีเหมาะสม
เพื อคุ้ ม ครองสถานทีของคณะผู้ แ ทนจากการบุ ก รุ ก ทูต) แต่อย่างใด
หรือความเสียหายใด และทีจะป้ องกันการรบกวนใดต่อ 2. การพัฒนาโครงการ เป็ นการพัฒนาในลักษณะเพือใช้ เป็ นอาคารชุ ดพักอาศัยไม่ ได้ มีการ
ความสงบสุขของคณะผู้แทน หรือ การทํา ให้ เ สือมเสีย บุกรุก หรือก่อความเสียหายใดต่อสถานทูต
เกียรติของคณะผู้แทน
ดังนั4น การดําเนินโครงการไม่มีการรบกวนหรือทําให้เสือมเสียเกียรติของคณะผูแ้ ทนในสถานทูตทั4ง 3 แห่ง ตามข้อ 20 และ ข้อ 22 ของ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยเอกสิทธิqและความคุม้ กันทางการทูต พ.ศ.2527 แต่อย่างใด

4.2) การประเมินผลกระทบในช่ วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการของสถานทูตทีตั4งอยู่บนพื4 นดิน
สถานเอกอั ค รราชทู ตอิ นเดี ย ตั งอยู่ เ ลขที 46 ซอยประสานมิ ต ร 23 ถนนสุ ขุ ม วิ ท
กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 255 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ มีราย
ละเอียดการประเมินผลกระทบดังนี
ตารางที 4.3-10 การประเมินผลกระทบในช่วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ผลกระทบ

รายละเอียด

ช่วงก่อสร้าง
แหล่ งกํา เนิดเสียงทีสํา คัญในช่ วงการก่อสร้ างจะมาจากเครืองจัก ร เครืองมือ อุปกรณ์ต่า งๆ ทีใช้ ในการก่อสร้ าง และการ
1. เสี ย งดัง จากการก่ อ สร้า ง
และการคมนาคมขนส่ง คมนาคมขนส่งส่วนใหญ่จะเกิดกับคนงานทีทํางานในพืนทีโครงการ และอาคารทีพักอาศัยในบริเวณใกล้ เคียง และจากการคํานวณ
ระดับความดังของเสียงทีเกิดขึนในระยะก่อสร้ างทีระยะอ้ างอิง 10 เมตร จากแหล่งกําเนิด พบว่า งานฐานราก ระดับเสียง 81
dB(A) งานขึ นโครงสร้ า ง ระดั บ เสี ย ง 80 dB(A) และงานตกแต่ ง และเก็บ งาน ระดั บ เสี ย ง 84 dB(A) สํา หรั บ สถาน
เอกอัครราชทูตอินเดีย อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 255 เมตร กรณีไม่มีมาตรการลดผลกระทบจะได้ ยินระดับเสียงใน
แต่ละขันตอนการก่อสร้ าง ดังนี
- ช่วงงานฐานราก
= 55.7 dB(A)
- ช่วงงานขึนโครงสร้ าง
= 54.7 dB(A)
- ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน = 58.7 dB(A)
จากผลการประเมินดังกล่าวข้ างต้ น พบว่า ระดับเสียงทีเกิดขึนในช่วงงานตกแต่ง และเก็บงาน ผู้ทอยู
ี ่ภายนอกตัวอาคารหน้ า
สถานทูต จะได้ ยินระดับเสียงประมาณ 58.9 dB(A) ซึงมีค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม. ไม่เกิน 70
dB(A) ประกอบกับบุคลากรทีทํางานภายในสถานทูตฯ จะอยู่ภายในอาคารทีปิ ดล้ อม รวมทังโครงการได้ ตระหนักถึงผลกระทบ
ด้ านเสียงทีจะเกิดขึนจากการก่อสร้ างโครงการ จึงได้ กาํ หนดมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบด้ านเสียงทีเกิดขึนไว้ อย่างเหมาะ
สม และเพียงพอ ดังนันผลกระทบด้ านเสียงจากการก่อสร้ างต่อสถานทูต คาดว่าจะได้ รับผลกระทบอย่างไม่มนี ัยสําคัญ
สํา หรับเสีย งทีเกิดขึนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง คาดว่ า สถานทูตจะไม่ ได้ รับผลกระทบ เนืองจากเส้ นทางการขนส่งวัสดุ
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อุปกรณ์จะใช้ ซอยสุขุมวิท 31 เพือเข้ าสู่โ ครงการ ซึงเส้ นทางดังกล่ าวอยู่คนละเส้ นทางกับ ทางสถานทูต ดังนันการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ของโครงการจะไม่ผ่านหน้ าสถานทูตแต่อย่างใด

สถานทูตฯ จัดเป็ นอาคารประเภทที 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที 37 (พ.ศ.2553) ในช่ ว ง
2. แรงสันสะเทื อ นจากการ
ก่
อ
สร้
างโครงการ แรงสันสะเทือนทีเกิดขึนจะเกิดในช่วงการเจาะเสาเข็ม และการทําฐานรากเป็ นหลัก ดังนันผลกระทบจะเกิดขึน
ก่อสร้าง
ต่ออาคารข้ างเคียง และเกิดขึนในช่วงแรกของการก่อสร้ างเท่านัน สําหรับสถา เอกอัครราชทูตอินเดีย ซึงอยู่ห่างจากพืนทีโครงการ
ค่อนข้ างมาก (255 เมตร) จะได้ รับผลกระทบด้ านแรงสันสะเทือนอย่างไม่มีนัยสําคัญ
การก่อสร้ างอาคารของโครงการจะก่อสร้ างฐานรากด้ วยเสาเข็มเจาะ ซึงเป็ นการกดปลอกเหล็กลงในดินแล้ วจึงเจาะนําดินออก
มา ดังนันค่ าความเร็วของแรงสันสะเทือนทีเลือกใช้ จะใช้ ค่าของเสาเข็ม (แบบเจาะ) ในช่ วงค่ าทัวไป 0.170 นิว/วินาที ระยะ
อ้างอิง 25 ฟุต สามารถคํานวณแรงสันสะเทือนจากสูตร PPV equip = PPV ref x (25/D)1.5
จากการคํา นวณพบว่าสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 255 เมตร จะได้ รับแรงสันสะเทือน
0.0009 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานความสันสะเทือนที 5.0 มิลลิเมตร/วินาที)
3. ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้า ง ฝุ่ นละอองทีเกิดจากการขนส่งดินรวมทังวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้ าง และฝุ่ นละอองจากการถมปรับระดับพืนทีโครงการ การทํา
โครงการ และการขนส่ ง ฐานราก ตลอดจนการก่อสร้ างโครงการ จะมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณพืนทีก่อสร้ างและพืนทีใกล้ เคียง แต่ผลกระ
ทบดังกล่าวจะเกิดขึนเพียงชัวคราว อนึงฝุ่ นละอองทีเกิดจากการก่อสร้ างส่วนใหญ่ จะมีขนาดมากกว่า 10-20 ไมครอน จะตกอยู่
วัสดุอุปกรณ์
ใกล้ กบั บริเวณแหล่งกําเนิด ประกอบกับตํา แหน่ งทีตังของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ไม่ได้ อยู่ในแนวทิศทางกระแสลมหลัก
และบริเวณโดยรอบสถานทูต เป็ นกลุ่มอาคารสูง ดังนันโอกาสทีฝุ่ นละอองจะพัดพาไปกระทบสถานทูตจึงเกิดขึนได้ น้อยมาก
ประกอบกับโครงการได้ จัดเตรียมให้ มีมาตรการลดผลกระทบด้ านฝุ่ นละอองอย่างเข้ มงวด
4. ความปลอดภัยในชี วิตและ การรักษาความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย จะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยประจําอยู่ตลอด 24 ชัวโมง
และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยทีมีประสิทธิภาพ เช่ น กล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตังไว้ บริเวณหน้ าทางเข้ า-ออกทุกทาง
ทรัพย์สิน
ประกอบกับทีตังของสถานทูตตังอยู่ในเขตใจกลางเมือง ซึงมีการติดตังกล้ อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนีโครงการไม่
อนุญาตให้ มีคนงานพักอาศัยอยู่ภายในพืนทีโครงการ และประกอบกับทีตังโครงการอยู่ห่างกับ สถานทูต ดังนันคาดว่าสถานทูตจะ
ไม่ได้ รับผลกระทบด้ านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ทีเกิดจากการก่อสร้ างโครงการแต่อย่างใด
5. การจราจรติ ด ขัด และการ ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โครงการจะใช้ ถนนสุขุมวิท และซอยสุขุมวิท 31 เพือเข้ าสู่พืนทีโครงการเป็ นหลัก โดยไม่ ได้ ผ่าน
กี ด ขวางการจราจรของรถ บริเวณด้ านหน้ าของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ทีตังอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 ดังนันผลกระทบต่อการกีดขวางการจราจรของรถ
บรรทุกเข้าออกโครงการ บรรทุกคาดว่าจะเกิดขึนในระดับน้ อย
6. อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการก่ อ สร้า ง โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 มีความสูงของอาคาร 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดนิ จํานวน 1 อาคาร จัดเป็ นอาคารขนาด
ใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร ดังนันจึงมีโอกาสทีจะเกิดอุบตั ิเหตุขันในช่วงก่อสร้ าง โดยผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิด
ต่างๆ ทีอาจเกิดขึ4 น
ขึนกับคนงานก่อสร้ าง และผู้ทเดิ
ี นสัญจรในบริเวณใกล้ เคียงโครงการ ลักษณะของอุบัตเิ หตุทจะเกิ
ี ดขึน เช่น การตกจากทีสูง วัสดุ
กระเด็น/ตกหล่นใส่ อุบัติเหตุจากการทํางานทีขาดความระมัดระวังในการใช้ เครืองจักร การใช้ เครืองมือหรืออุปกรณ์ทไม่
ี สมบูรณ์
หรือขาดประสิทธิภาพ ซึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตอินเดียอย่างไม่มีนัยสําคัญ เนืองจากสถานทูตอยู่ห่างจาก
พืนทีโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการได้ จัดให้ มีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรือง
ความปลอดภัยในการทํางานทีเกียวข้ องในเรืองต่างๆ ดังแสดงในหัวข้ ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
1. การจราจรเพิ มขึ4 น และ เนืองจากเส้ นทางหลักทีโครงการใช้ ในการเข้ า-ออกจะใช้ ถนนสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิทเป็ นหลัก ดังนันผลกระทบจาก
ปริมาณการจราจรทีเพิมขึนจะเกิดขึนทีถนนสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท เป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามผลกระทบอาจต่อเนืองไป
ปั ญหาการจราจรติดขัด
จนถึงบริเวณด้ านหน้ าของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียได้
2. ความปลอดภัยทีเกิดจากมุม เนืองจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบทีตังของสถานทูตในปัจจุบันจะล้ อมรอบด้ วยอาคารสูงอยู่แล้ ว ประกอบกับมีระยะทางห่ าง
มองชั4นสูงทีมองไปยังสถาน จากพืนทีโครงการประมาณ 255 เมตร ซึงค่อนข้ างห่างจากพืนทีตังโครงการ ดังนันโอกาสมุมมองจากทีสูงของอาคารโครงการไป
ยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียจะอยู่ในระดับน้ อย ผลกระทบต่อความเป็ นส่วนตัวต่อสถานเอกอัครราชทูตอินเดียจะอยู่ในระดับ
ทูต
น้ อยเช่นกัน และมีความปลอดภัยจากมุมมองชันสูงทีมองจากทีตังโครงการไปยังสถานทูต

4-140

อาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
ผลกระทบ

รายละเอียด

3. ภูมิทศั น์ของโครงการ

(1) สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
โครงการออกแบบให้ มีพืนทีจัดสวนเป็ นบริเวณกว้ างในชันล่างของโครงการ นอกจากนียังจัดให้ มีพืนทีสีเขียวบนอาคาร เพือ
ให้ เกิดความร่มเงา และตัวอาคารดูไม่แข็งกระด้ าง สําหรับชันหลังคา จัดให้ เป็ นสระว่ายนํา และพืนทีสีเขียว และเมือพิจารณาจาก
ลักษณะรูปแบบของโครงการ พบว่า มีลักษณะรูปแบบดังกล่าวใกล้ เคียงกับอาคารโดยรอบพืนทีโครงการ ซึงไม่ทาํ ให้ ทศั นียภาพ
บริ เ วณพื นทีโดยรอบโครงการเปลี ยนไปแต่ อ ย่ า งใดเมื อเปิ ดดํา เนิ น การ พื นทีโครงการจะถู ก เปลี ยนแปลงเป็ นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 1 อาคาร มีความสูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน พืนทีจัดสวน ถนนและทางรถวิง
(2) การบดบังทิศทางลม
ตําแหน่งทีตังของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ตังอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ อาจได้ รับผลกระทบจากทิศทางลม
ตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม (ฤดูร้อน) เป็ นระยะเวลา 4 เดือน
(3) การบดบังแสงแดด
ตําแหน่งทีตังของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ไม่ได้ รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากโครงการ
(4) การบดบังคลืนโทรทัศน์
อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อการบดบังคลืนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ต่อสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เนืองจากไม่อยู่ใน
แนวส่งสัญญาณแต่อย่างใด

4. ความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยประจําอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชัวโมง เพืออํานวยความสะดวกและ
ตรวจสอบความสงบเรียบร้ อยของผู้เข้ าพักอาศัยตลอดเวลา ระบบ Key Card อัตโนมัติ และระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดภายในอาคาร
เพือความปลอดภัยในการเข้ าออกห้ องพักของผู้พักอาศัย ซึงสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย อยู่ห่างจากพืนทีโครงการ 255 เมตร
จึงคาดว่าจะได้ รับผลกระทบในระดับตํา
ดังนัน ในการประเมินผลกระทบต่ อความปลอดภัย ของสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ซึงอยู่ ห่า งไกลจากพืนทีโครงการ
โครงการจะเน้ นเรืองการจัดการและมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพือลดผลกระทบต่ออาคารข้ างเคียงเมือเปิ ด
ดําเนินการ จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานทูตแต่อย่างใด

4.3) การประเมินผลกระทบในช่ วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการของสถานทูตทีตั4งอยู่บนอาคาร
สถานเอกอัครราชทูตศรีลงั กา
สถานทูตตังอยู่ชันที 13 ภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์ II เลขที 75/6-7 ถนนซอยสุขุมวิท 19
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ห่างจากพืนทีโครงการประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของ
โครงการ คาดว่าส่งผลกระทบด้ านเสียงดังจากการก่อสร้ าง แรงสันสะเทือน ฝุ่ นละออง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ในระดับน้ อย เนืองจากสถานทูตอยู่ภายในอาคารอาคารโอเชียนทาวเวอร์ II ทีความสูงชันที 13 และอยู่
ห่ างจากพืนทีโครงการ
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
สถานทู ตตังอยู่ชันที 25 อาคารโอเชี ยน ทาวเวอร์ II เลขที 75 ถนนซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒนา
กรุง เทพมหานคร 10110 อยู่ ห่างจากพื นทีโครงการประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศตะวั นตกของโครงการ
คาดว่าส่งผลกระทบด้ านเสียงดังจากการก่อสร้ าง แรงสันสะเทือน ฝุ่ นละออง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ในระดับน้ อย เนืองจากสถานทูตอยู่ภายในอาคารอาคารโอเชี ยนทาวเวอร์ II ทีความสูงชันที 25 และอยู่ห่างจาก
พืนทีโครงการ
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สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
สถานทู ต ตั งอยู่ ที ห้ องสวี ท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลขที 1 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 25 เขตวั ฒ นา
กรุ ง เทพมหานคร 10110 อยู่ ห่ างจากพื นที โครงการประมาณ 670 เมตร ทางด้ า นทิศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต้ ข อง
โครงการ คาดว่าส่งผลกระทบด้ านเสียงดังจากการก่อสร้ าง แรงสันสะเทือน ฝุ่ นละออง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ในระดับน้ อย เนืองจากสถานทูตอยู่ภายในอาคารอาคารกลาสเฮ้ าส์ และอยู่ห่างจากพืนทีโครงการ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู
สถานทู ต ตั งอยู่ ที ห้ องสวี ท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลขที 1 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 25 เขตวั ฒ นา
กรุ ง เทพมหานคร 10110 อยู่ ห่ างจากพื นที โครงการประมาณ 670 เมตร ทางด้ า นทิศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต้ ข อง
โครงการ คาดว่าส่งผลกระทบด้ านเสียงดังจากการก่อสร้ าง แรงสันสะเทือน ฝุ่ นละออง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ในระดับน้ อย เนืองจากสถานทูตอยู่ภายในอาคารอาคารกลาสเฮ้ าส์ และอยู่ห่างจากพืนทีโครงการ

4.3.8 การสือสาร และโทรคมนาคม
ช่วงก่อสร้างและเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตังอยู่ที ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน กับ 2 ชันใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ซึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบดบังคลืนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของบางสถานี โดยจากตําแหน่งทีตังของสถานีโทรทัศน์ ช่อง
3, 5, 7, 9, NBT, TPBS ซึงมีตาํ แหน่งทีตัง และบริเวณทีมีโอกาสถูกบดบังหรือเกิดการอับสัญญาณตามแผนทีใน
ภาพที 4.3-2
ปัจจุ บัน กสทช. มุ่งให้ มีการเปลียนแปลงระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบ Analog ไปสู่ระบบ
ดิจิตอล เพือให้ การใช้ คลืนความถีมีประสิทธิภาพ การส่งสัญญาณของ Terrestrial Digital TV มีการส่งสัญญาณ
โดยใช้ คลืนวิทยุ ส่งสัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบทิศทาง ซึงสามารถแพร่ กระจายได้ ในระยะทางที
ไกล และสามารถเดินทางผ่านสิงกีดขวางได้ ไม่จาํ กัดในเรืองการถูกกําแพง หรือถูกตึกสูงบัง และยังไม่ถูกข้ อจํากัด
ในเรื องของการเดิน สายสัญญาณ สามารถส่งสัญญาณไปนอกเขตเมือ งได้ ด้วย โดยคณะกรรมการ กสทช. ได้
กําหนดจํานวนช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจติ อลไว้ ทงหมด
ั
48 ช่อง ประกอบด้ วยช่องรายการประเภทต่างๆ ดังนี
1) บริการสาธารณะ จํานวน 12 ช่อง
2) บริการทางธุรกิจ จํานวน 24 ช่อง
2.1) รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (SDTV) จํานวน 3 ช่อง
2.2) รายการข่าวสารหรือสาระ (SDTV) จํานวน 7 ช่อง
2.3) รายการทัวไป แบบความคมชัดมาตรฐานปกติ (SDTV) จํานวน 7 ช่อง
2.4) รายการทัวไป แบบความคมชัดสูง (HDTV) จํานวน 7 ช่อง
3) บริการชุมชน (SDTV) จํานวน 12 ช่อง
การรั บ ชมโทรทัศ น์ร ะบบดิ จิต อล กสทช. ได้ กาํ หนดมาตรฐานการรั บ ส่ ง สัญญาณโทรทัศน์ ใ นระบบ
ดิจิตอลด้ วย ระบบ DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2nd generation) มาตรฐานความคม
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ชั ดแบบ SDTV และ HDTV โดยใช้ ความถี ย่ าน UHF ในการออกอากาศ ซึงประชาชนจะสามารถรั บ สัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจติ อลได้ ดังนี
1) เครื องรั บโทรทัศ น์ ระบบดิจิตอล ซึ งจะมี จู น เนอร์ (Tuner) รั บสัญญาณโทรทัศ น์ร ะบบดิ จิต อล
DVB-T2 อยู่ภายในเครืองรับเรียบร้ อยแล้ ว
2) กล่ องรับสัญญาณ (Set Top Box) แบบ DVB-T2 โดยนําสัญญาณ AV หรือ HDMI จาก กล่อง
DVB-T2 ต่อเข้ ากับเครืองรับโทรทัศน์ระบบอนาล็อกทีมีอยู่เดิม
โดยรั ฐ บาลจะยั ง ส่ ง สัญ ญาณการแพร่ ภ าพแบบ Analog ไปจนถึ ง ปี พ.ศ. 2563 ตามข้ อ ตกลงของ
อาเซียน โดยระหว่างนีก็จะทําการแพร่ภาพสัญญาณแบบ Digital คู่ไปกับ Analog ซึงหลังจากปี พ.ศ. 2563 ก็จะ
ทําการตัดสัญญาณแบบ Analog ซึงถ้ าผู้ใช้ งานไม่มีทวี ที มีี Built-in Digital Tuner แบบ DVB-T2 หรือ STB จะ
ไม่สามารถรับสัญญาณได้ อกี ต่อไป
โดย กสทช. จะผลักดันให้ ผ้ ูได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเป็ นทางการ
ลองออกอากาศด้ วยระบบดิจิตอล ภายในเดือน ก.พ.-มี.ค. พ.ศ. 2557 เพือให้ การออกอากาศครอบคลุมทัว
ประเทศใน 3-5 ปี ข้ างหน้ า คาดว่าเมือมีการเปลียนไปสู่ระบบดิจิตอล การเกิดผลกระทบด้ านการบดบังสัญญาณ
จะน้ อยลง เนืองจากมีการส่งสัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบทิศทาง ซึงสามารถแพร่กระจายได้ ในระยะ
ทางทีไกล และสามารถเดินทางผ่านสิงกีดขวางได้ ไม่จาํ กัดในเรืองการถูกกําแพง หรือถูกตึกสูงบัง
มาตรการลดผลกระทบทีมีกระทบจากการบดบังคลืนสถานีโทรทัศน์ กับอาคารพักอาศัยใกล้ เคียง ดังนี
- เจ้ าของโครงการต้ องทํา หนัง สือ แจ้ ง ต่ ออาคารบ้ านพั กอาศั ยใกล้ เคี ยง หากถู กบดบั ง สัญญาณ
โทรทัศน์ และวิทยุ จากการก่อสร้ างอาคารโครงการ ให้ สามารถแจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการ
ในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทังนีให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ตังแต่เริมการก่อสร้ างอาคารจน
แล้ วเสร็จ จนถึงเปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีททัี ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตังคณะ
กรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึนมา เพือเจรจาหาข้ อยุติทีเป็ นธรรม
ต่อทังสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และ
บุคคลหรือหน่วยงานทีเป็ นกลาง และทังสองฝ่ ายยอมรับ
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บริเวณที่อาจมีการบดบังสัญญาณโทรทัศน!

ที่มา : http://dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ (สํานักงาน กสทช.)
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จากการบดบังสัญญาณ โทรทัศน!
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4.4 คุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ช่วงก่อสร้าง
1) สภาพเศรษฐกิจ
การก่อสร้ างอาคารของโครงการเป็ นการสร้ างแหล่ งงานให้ กับแรงงาน และระบบธุรกิจก่อสร้ างที
เกียวข้ องทั!งระบบ และเป็ นการเพิ มมู ลค่ าให้ กับ ทีดิ น ทํา ให้ มีเงินหมุ น เวี ยนภายในระบบหลายร้ อ ยล้ านบาท
จึงเป็ นการกระตุ้นของระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้ วย ในส่วนของ
- ค่ าจ้ างแรงงานก่อสร้ างประมาณ 200 คน วันละ 300 บาท รวมเป็ นค่ าจ้ าง (200x300x30)
1.80 ล้ านบาท/เดือน ระยะเวลาก่อสร้ าง 20 เดือน รวมเป็ นเงินทั!งสิ!น 36.0 ล้ านบาท
- ค่ าซื!อวัสดุ ก่อสร้ าง ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ และอุปกรณ์ตกแต่ ง คิดที 20,000 บาท/ตาราง
เมตร พื!นทีใช้ สอยประมาณ 8,242.82 ตารางเมตร รวมเป็ นค่าใช้ จ่าย (20,000 x 8,242.82)
ประมาณ 164.86 ล้ านบาท
- การซื!อของอุปโภค บริโภคของแรงงาน และผู้ควบคุมงาน

2) สภาพสังคม
ผลกระทบด้ านสังคมต่อบริเวณพื!นทีโดยรอบและใกล้ เคียงโครงการ ช่วงก่อสร้ าง ดังนี!
(1) การรบกวนจากคนงานก่อสร้ าง การก่อสร้ างโครงการ ในช่ วงระยะเริมต้ นอาจมีกิจกรรมทีเกิด
มุมมองทีไม่เหมาะสม หรือเป็ นทัศนียภาพทีไม่ดีต่อผู้พบเห็น โครงการจึงจัดให้ มีร!ัวล้ อมรอบ
พื! นทีก่อ สร้ างเป็ นรั! วชั วคราว สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ พร้ อมทั!ง ใช้ ผ้าใบ
ก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคาร และติดป้ ายประกาศให้ ทราบว่ าเป็ นการก่อสร้ าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ประกอบด้ วย อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั!น กับ 2
ชั!นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร โดยจะรื!อผ้ าใบออกเมือมีการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ซึงสามารถช่ วยลด
ผลกระทบเรืองทัศนียภาพทีไม่สวยงามทีเกิดจากการก่อสร้ างอาคารโครงการ และการสอดส่อง
สายตาของคนงานก่อสร้ างไปยังพื!นทีข้ างเคียง
(2) พฤติกรรมของคนงานก่อสร้ าง หากโครงการขาดการควบคุ มดูแล และการบริหารจัดการที
เหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนข้ างเคียง อันเนืองจากการรบกวนของคนงาน เช่น การ
ส่งเสียงดังและใช้ วาจาทีไม่เหมาะสม การสอดส่องสายตารบกวนชีวิตการเป็ นอยู่ การประพฤติ
ตนอันขัดต่อศีลธรรมอันดี

3) ประเมินผลกระทบทางด้านสังคม
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม เป็ นการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบทางสังคมของ
โครงการทีจะเกิดขึ!นกับคน ชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึงรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชือของคนใน
ชุมชนนั!นๆ เพือป้ องกันและลดผลกระทบในทางลบทีอาจเกิดขึ!นจากโครงการต่ อชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชน
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บทที 4
โดยเฉพาะกับชุมชนดั!งเดิม ชนเผ่า หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น คนยากจน ผู้หญิง เด็ก ผู้สงู อายุ และคนพิการ โดย
ศึกษาครอบคลุมในด้ านสาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชือ ค่านิยม และด้ านจราจร รวมถึงการโยกย้ ายถินฐาน การ
เวนคืนทีดิน และการจ่ายค่าชดเชย การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ด้ าน ดังนี!
1) เพือป้ องกันและลดผลกระทบในทางลบทีอาจเกิดขึ!นจากโครงการต่อชุมชน และวิถีชีวิตของ
ชุมชน โดยเฉพาะกับชุมชนดั!งเดิม ชนเผ่า หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น คนยากจน ผู้หญิง เด็ก
ผู้สงู อายุ และคนพิการ ผลกระทบทีโครงการจะต้ องศึกษาให้ ครอบคลุม คือ ผลกระทบทีอาจมี
ขึ!นในด้ านสาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชือ และค่านิยม และด้ านจราจรของชุมชนโดยเฉพาะ
ในกรณีของชุมชนในเมือง ประเด็นการศึกษา ทีโครงการจะต้ องให้ ความสําคัญค่ อนข้ างมาก
คือ การลดผลกระทบอัน เนืองมาจากการโยกย้ ายถินฐาน การเวนคืนทีดิน และการจ่ ายค่ า
ชดเชย การหาทางป้ องกันหรือลดผลกระทบในทางลบนี!จะสามารถช่ วยลดช่ องว่ างและความ
เสียงต่อการเกิดความขัดแย้ งหรือการเผชิญหน้ าระหว่างกลุ่มของผู้มีสว่ นได้ เสีย
2) เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการและการปรับเปลี ยนโครงการให้
สอดคล้ องกับสภาพชุมชนและสังคมในพื!นที
3) เพื อให้ ผ้ ู ตัด สิน ใจโครงการพิ จารณาว่ าผลกระทบทีเกิด ขึ! นเป็ นทียอมรั บ ได้ และคุ้ มค่ ากับ
ประโยชน์ทจะเกิ
ี ดขึ!นจากโครงการหรือไม่
4) ผลการประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาขีดความ
สามารถเพือให้ ประชาชนสามารถเข้ ามีส่วนร่วมในโครงการได้ มากขึ!น
โดยมีหลักเกณฑ์การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคมแบบมีส่วนร่ วม ตามแนวทางการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชน และการประเมิ น ผลกระทบสิงแวดล้ อ มทางสัง คมในกระบวนการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิงแวดล้ อมของสํา นักวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิงแวดล้ อม สํา นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อม ดังภาพที 4.4-1 ซึงแบ่งการประเมินผลกระทบออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี!

ช่วงก่อสร้าง
จากการก่ อสร้ างโครงการ คาดว่ ากิจกรรมทีส่งผลกระทบทางสังคม ได้ แ ก่ ผลกระทบต่ อชุ มชนทัวไป
ชุมชนดั!งเดิม และกลุ่มคนด้ อยโอกาส ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ
และผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง มีรายละเอียดแสดงดังนี!
ตารางที 4.4-1 การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม ทีอาจจะเกิดจากโครงการ ช่วงก่อสร้าง
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อประชาชน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

1. ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนทัวไป ชุ ม ชน - ในช่ วงก่อสร้ างโครงการ อาจมีผลกระทบ 1. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงานดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้ สร้ างความ
ต่ อ ชุม ชนดั!ง เดิม และชุ ม ชนโดยรอบ ใน เดือดร้ อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้ เคียงพร้ อมออกกฎระเบียบ
ดั8งเดิม และกลุ่มคนด้อยโอกาส
- โครงการตั!งอยู่ในเขตวัฒนา มีพ! ืนทีอยู่ใน
ค ว า ม ค ว บ คุ ม ดู แ ล 12.565 ต ร .ม .
ประกอบด้ วย 3 แขวง คื อ คื อ แขวง
คลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ และ
แขวงพระโขนงเหนื อ พบว่ า มี จาํ นวน
ประชากรตามทะเบีย นราษฏร์ ณ เดือ น
มิ ถุ น า ย น 2559 พ บ ว่ า มี จํา น ว น
ประชากรทั!ง สิ!น 84,550 คน แยกเป็ น

ด้ านความไม่ปลอดภัยจากคนงานก่อสร้ าง ในการเข้ าพักอาศัย และทํางานดังนี!
และผลกระทบในการใช้ สาธารณูป โภค 1.1 ห้ ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ส่งกลับบ้ านทั!งสองฝ่ าย)
ต่างๆ ได้ ดังนี!
1.2 ห้ ามมีสิงเสพติดให้ โทษไว้ เพือเสพ จําหน่ายแจกจ่ายหรือครอบครอง
1) การรบกวนจากคนงานก่อสร้าง
โดยเด็ดขาด (ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย)
กิจ กรรมของคนงานก่อ สร้ า งทีก่อ ให้ เ กิด 1.3 ห้ ามเล่นการพนันทุกประเภท
การรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ เช่น การส่งเสียง 1.4 ห้ ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อนื หลังเวลา 21.00 น. เป็ นต้ นไป
ดั ง และใช้ ว าจาไม่ เ หมาะสม การสอดส่ อ ง 1.5 ห้ ามทําลาย เคลือนย้ าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สนิ บริษัท ทุกกรณี
สายตารบกวนชีวิตความเป็ นอยู่ การประพฤติ 1.6 ห้ ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย)
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ภาพที่
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4.4-1

มีผลกระทบต(อ
การคมนาคมขนส(ง

มีผลกระทบต(อวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร สุนทรียภาพ ฯลฯ

มีผลกระทบต(อสุขภาพ
ของประชาชน

กรณีมีการโยกย#ายถิ่นฐาน
และการเวนคืน/การโอนกรรมสิทธิ์

มีผลกระทบ
ที่สําคัญทาง
สังคม

มีผลกระทบต(อชุมชนทั่วไป
โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม
และกลุ(มคนด#อยโอกาส

หลักเกณฑการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล#อมทางสังคมแบบมีส(วนร(วม

จัดทํามาตรการป7องกันและแก#ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล#อมทางสังคม

ไม(มีผลกระทบที่สําคัญทางสังคม

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล#อมทางสังคม
แบบมีส(วนร(วมเบื้องต#น

การจัดทํา EIA
ส(วนที่ 3 คุณค(าการใช#ประโยชนของมนุษย
ส(วนที่ 4 คุณค(าต(อคุณภาพชีวิต

ตัวอย(างผลกระทบททางสังคมที่สําคัญ

หรือไม(

ของชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนด#อยโอกาส

มีการโยกย#ายถิ่นฐาน/เวนคืน/รอนสิทธิ์
ที่ดินประชาชนจํานวนมาก หรือมีผล
กระทบต(อการประกอบอาชีพ/รายได#

ศึกษารายละเอียดด#านการคมนาคมขนส(ง
รวมทั้งกําหนดมาตรการป7องกันและแก#ไขผลกระทบ

ศึกษารายละเอียดตามประเด็นที่ประชาชนกังวล
รวมทั้งกําหนดมาตรการป7องกันและแก#ไขผลกระทบ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล#อมทางสุขภาพ
รวมทั้งกําหนดมาตรการป7องกันและแก#ไขผลกระทบ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล#อมทางสังคม
รวมทั้งกําหนดมาตรการป7องกันและแก#ไขผลกระทบ

ไม(ชัดเจน

ไม(ใช(

ใช(
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จัดทํากรอบนโยบายการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน (RCAP)

จัดทําแผนปฏิบัติการอย(างย(อ (RCAP อย(างย(อ)

จัดทําแผนปฏิบัติการการตั้งถิ่นฐานใหม(
และการกําหนดค(าชดเชย หรือกรอบ
การดําเนินการตั้งถิ่นฐานใหม(
และการกําหนดค(าชดเชย (RCAP)

บทที 4
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อประชาชน

ชาย 39,864 คน หญิง 44,686 คน
ตนอันขัดต่อศีลธรรมอันดี
- โดยรอบพื! นทีโครงการ พบว่ า มี ก ารใช้
ประโยชน์เป็ นอาคารชุดพักอาศัย ร้ านค้ า
บ้ านพักอาศัย สถานศึกษา พื!นทีก่อสร้ าง
และพื! นทีว่ า งรอการใช้ ป ระโยชน์ การ
ดํา เนินการของโครงการ เป็ นการพัฒ นา
ด้ านการอยู่อาศัย เพือรองรับการขยายตัว
ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ซึ ง
สอดคล้ องกั บ สภาพปั จ จุ บั น โดยรอบ
โครงการ

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
1.7 ห้ า มนํา บุ คคลภายนอกเข้ า มาพั ก ในบ้ า นพั ก คนงาน โดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
1.8 ห้ ามย้ ายห้ องโดยไม่ได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าคนงานทราบ
1.9 ให้ แจ้ งจํานวนคนทีจะเข้ าพักกับหัวหน้ าคนงานทีดูแลบ้ านพัก
1.10 ต้ องทิ!งขยะในทีทีจัดเตรียมไว้ ให้
1.11 ห้ ามเปิ ดไฟทิ!งไว้ โดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
1.12 ห้ ามก่อไฟก่อนได้ รับอนุญาต
1.13 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้ านพักและบริเวณบ้ านพัก
1.14 ก่อนออกจากห้ องพักทุกครั!ง ให้ ถอดปลั^กไฟฟ้ าออกจากเต้ าเสียบ
1.15 ช่วยกันประหยัดไฟฟ้ า และนํา! ประปา
1.16 ห้ ามมีอาวุธและสิงผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ ครอบครองผู้ฝ่าฝื นมีบท
ลงโทษดังนี!
- ตักเตือน
- ให้ ออก
- ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย
2. เลือกคนงานทีถูกต้ องตามกฎหมาย และมีประวัติของคนงานก่อสร้ าง
ทีชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
3. จัดให้ มีการบันทึกข้ อมูลการทํา งานของคนงานก่อสร้ างทุกคน และมี
การแลกบัตรเข้ า-ออกพื!นทีก่อสร้ างโครงการทุกครั!ง เพือป้ องกันการ
แฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
4. จัดให้ มเี จ้าหน้ าทีของโครงการตรวจสอบความเรียบร้ อยของสถานทีพัก
คนงานของผู้รับจ้ างก่อสร้ างอย่างสมําเสมออย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั!ง
เพือให้ ผ้รู ับจ้ างแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ
5. การดํา เนิน การตามมาตรการสิงแวดล้ อ มทั!ง หมดในส่ว นที จะต้ อ ง
ดําเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้ างทั!งรายหลัก และรายย่อย ให้ เจ้ าของ
โครงการ (ผู้ว่าจ้ าง) ระบุเป็ นเงือนไขไว้ ในสัญญาจ้ างก่อสร้ าง ให้ ผ้ ูรับ
จ้ า งปฏิบัติอ ย่ า งเคร่ ง ครัด หากไม่ นาํ มาปฏิบั ติ จ ะต้ อ งให้ ถือ ว่ า ผิด
เงือนไขของสัญญา และให้ พิจารณาลงโทษ
6. ประชาสัมพันธ์กบั เจ้ าของอาคาร และบ้ านเรือนบริเวณใกล้ เคียง โดย
การพบปะพูดคุยอย่างสมําเสมอ ทุกๆ เดือน เพือสร้ างความเข้ าใจอัน
ดี และรับฟั งความคิดเห็น หรือความเดือดร้ อนทีมีผลกระทบมาจาก
การก่อสร้ างของโครงการ เพือนํามาปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วนต่อไป
7. แจ้ งแผนงานในการทํา งานล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อย 3 วัน แก่อ าคารข้ า ง
เคียงให้ ทราบทุกหลัง
8. ก่อนเริมการก่อสร้ างให้ สาํ รวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้ เคียง โดยให้
เจ้ าของบ้ านร่วมในการสํา รวจถ่ายภาพประกอบและทํา บันทึกร่วมกัน
เพือเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ งกรณี อาคาร บ้ านเรือนเกิดความ
เสียหาย และเมือพบว่าการก่อสร้ างสร้ างความเสียหายให้ กับอาคาร
ข้ างเคียงต้ องซ่อมแซมแก้ ไขทันที
9. ใช้ ผ้าใบก่อสร้ าง (mesh sheet) คลุมอาคารโครงการเท่ากับความสูง
ของอาคารโดยรอบอาคารพร้ อมติดตั!งป้ ายประกาศบริเวณด้ านหน้ า
โครงการ เพือให้ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN
Sukhumvit 31 เป็ นอาคารสูง 8 ชั! น กั บ 2 ชั! น ใต้ ดิ น จํา นวน 1
อาคาร โดยระบุชือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมงาน
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อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อประชาชน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ก่อสร้ าง เลขทีใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที
สามารถติดต่ อได้ 24 ชัวโมง โดยจะรื!อ ผ้ าใบออกเมือโครงการแล้ ว
เสร็จ
10. จัดให้ มสี าํ นักงานสนาม เพือรับเรืองร้ องเรียน หรือความเดือดร้ อนทีมี
ผลกระทบทีเกิดจากการก่อสร้ าง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้ าง
11. จัดให้ มีการติดตั!งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้ านพักคนงานก่อ สร้ าง
อย่างน้ อยจํานวน 6 ถัง โดยติดตั!งไว้ ในบริเวณทีมองเห็น และสามารถ
เข้ าไปใช้ งานได้ โดยสะดวก
12. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ า งให้ มีความเพียงพอโดยรอบพื!นที
ก่อสร้ างโครงการตั!งแต่เริมก่อสร้ างโครงการ

2. การใช้น8 าํ
โครงการได้ รับการบริก ารนํา! ประปาจาก
การประปานครหลวงสาขาสุ ขุ ม วิ ท ช่ ว ง
ก่อ สร้ า งบริเ วณพื!นทีโครงการจะมีก ารใช้ นาํ!
ประมาณ 14.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้ ในการ
ก่อสร้ างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้
เพือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อ สร้ า ง
ประมาณ 7.0 ลู กบาศก์เ มตร/วัน กรณีไม่ มี
มาตรการลดผลกระทบอาจก่ อ ให้ เกิ ด การ
ขาดแคลนปริมาณนํา! ใช้ ในพื!นทีก่อสร้ าง และมี
ผลต่อผู้ใช้ นาํ! ประปารายอืนบริเวณใกล้ เคียงได้

1. พื!นทีก่อสร้ างจัดให้ มีถังสํารองนํา! ใช้ ทวไปเป็
ั
นถังสําเร็จรูป ขนาด 5.0
ลู ก บาศก์ เ มตร จํา นวน 4 ถั ง ความจุ ร วม 20.0 ลู ก บาศก์ เ มตร
สามารถสํารองนํา! ใช้ ได้ นาน 1.4 วัน
2. บริเวณบ้ านพักคนงานจัดให้ มีบ่อสํารองนํา! สําหรับอาบ ซักล้ างเป็ นบ่อ
ก่ออิฐฉาบปูนจํานวน 4 บ่อ ขนาดความจุ 5.0 ลบ.ม./บ่อ และถังเก็บ
นํา! ดืมขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง รวมขนาดความจุ ทัง! สิ!น
25 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองนํา! ใช้ ได้นาน 1.8 วัน
3. เปิ ดนํา! เข้ าสู่บ่อเก็บนํา! สํารองในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. เพือหลีก
เลียงการใช้ นาํ! ของชุมชน
4. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาํ! อย่างประหยัด
5. ให้ วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้ อต่อของท่ออย่าง
เข้ มงวด เพือมิให้ เกิดการรัวไหลของนํา! ภายหลัง
6. เลือกใช้ ท่อทีมีคุณภาพสูงและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปา
นครหลวง
7. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทประหยั
ี
ดนํา!

1. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีความเพีย งพอโดยรอบพื!นที
ก่อสร้ างโครงการตั!งแต่เริมก่อสร้ างโครงการ
โครงการจะขอใช้ ไ ฟฟ้ าชั วคราวจากการ
ไฟฟ้ านครหลวงเขตบางกะปิ เพือจ่ายไฟฟ้ าให้ 2. จั ด หม้ อ แปลงไฟฟ้ าแยกต่ า งหากจากชุ ม ชน อยู่ ภ ายในโครงการ
สําหรับเครืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้ าง เพือป้ องกันไฟฟ้ ากระชากหรือ
กับเครืองมือ และอุปกรณ์ก่อ สร้ า ง และส่อ ง
ไฟฟ้
ากระตุกกับชุมชน
สว่างในเวลากลางคืน
3. การจ่ายไฟฟ้ าและพลังงานสําหรับขับเคลือนอุปกรณ์ก่อสร้ าง ต้ องเป็ น
ไปตามกฎวงจรไฟฟ้ าทีถูกต้ อง
4. จัดให้ มชี ่างเทคนิคไฟฟ้ าควบคุมการปฏิบตั ิงาน
5. ใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีได้ มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้
งานยาวนาน

3. การใช้ไฟฟ้ า

4. การจัดการขยะ
ช่ ว งก่ อสร้ า งโครงการ จะมีข ยะเกิด ขึ!น 2
ประเภท คือ ขยะทีเหลือจากการก่อสร้ าง และ
ขยะจากคนงานก่อสร้ างโครงการ ดังนี!
- ขยะจากการก่อสร้ างโครงการ โดยเป็ นขยะ
ทีสามารถนํา กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ประมาณ
29.58 ลูกบาศก์เมตร และขยะทีนําไปปรับ
ถมพื!นที ประมาณ 279.49 ลูกบาศก์เมตร
- ขยะจากคนงานก่ อ สร้ า ง ประมาณ 300
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1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทีทนทาน และมีฝาปิ ดมิดชิดขนาด 200 ลิตร
ตั!งไว้ ภายในพื!นทีก่อสร้ างโครงการจํา นวน 6 ถัง (ถังขยะเปี ยก 3 ถัง
และถังขยะแห้ ง 3 ถัง) และตั!งไว้ ภายในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างขนาด
200 ลิตร จํานวน 10 ถัง (ถังขยะเปี ยก 5 ถังและถังขยะแห้ ง 5 ถัง)
2. จัดคนงานทําหน้ าทีคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้ างทีสามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่
เศษวัสดุก่อสร้ างทีสามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้ างทีเหลือ
ทิ!ง เป็ นประจําทุกวัน
3. จัดพื!นทีสําหรับเก็บวัสดุก่อสร้ าง ไม่ปล่อยให้ กระจัดกระจายหลายจุด
เพือความเป็ นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่าง
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อประชาชน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

ลิตร/วัน
เศษวัสดุทีสามารถนํา กลับไปใช้ หรือขายได้ กับเศษวัสดุทีต้ อ งนํา ไป
กําจัด
การจัดเก็บขยะบริเวณโครงการ อยู่ในการ
บริการของเขตวัฒนา
4. กํา หนดให้ ผ้ ูรับ เหมาก่อสร้ า งเป็ นผู้ดาํ เนิ นการนํา ขยะไปถมพื!น ที ที
ต้ องการปรับถมระดับ หรือขายให้ แก่ผ้ ูรับซื!อเพือนําไปถมทีดิน ทั!งนี!
ผู้รั บเหมาต้ อ งแจ้ ง สถานทีทิ!งหรือ แหล่ ง รั บ ซื! อเศษวัส ดุดังกล่ า วให้
เจ้ าของโครงการรับทราบทุกครั!ง และสถานทีทิ!งต้ องได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของทีดินแล้ ว ตลอดจนเมือนําไปทิ!งแล้ วต้ องไม่ก่อความเดือดร้ อน
แก่เจ้ าของทีดินข้ างเคียงด้ วย กรณีทมีี ข้อร้ องเรียนและพิสจู น์ทราบได้
ว่ า ผู้ รั บ เหมาของโครงการนํา ขยะจากโครงการไปทิ!ง ยั ง ทีห้ า มทิ!ง
โครงการกําหนดให้ มีบทปรับและบทลงโทษ และต้ องปรับปรุงแก้ ไข
ให้ กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงชดใช้ ค่าเสียหายต่อเจ้ าของทีดิน
5. ติดต่อประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขยะมูลฝอยไป
กําจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้ มีมูลฝอยเหลือตกค้ าง
6. กํา ชั บ คนงานทิ!งขยะมู ล ฝอยในภาชนะรองรั บ ทีจัด เตรี ย มไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
7. ตรวจสอบทีรองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทํา ความสะอาด
เป็ นประจํา เพือมิให้ เป็ นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน
และป้ องกันกลินเหม็นทีจะรบกวนต่อพื!นทีข้ างเคียง
- ปฏิบัติตามมาตรการทีกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
5. การศึกษา
ภายในเขตวัฒนา มีสถานศึกษาระดับต่างๆ
ทั!งภาครัฐ บาล และเอกชนจํา นวนหลายแห่ ง
ซึงเมือเทียบกับจํานวนนักเรียนแล้ วถือว่าเพียง
พอโดยประกอบด้ วย
- สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี
จํานวน 8 แห่ง
- สถานศึกษาสังกัด สํา นักงานการศึก ษาขั!น
พื!นฐาน มีจาํ นวน 2 แห่ง
- สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา มีจาํ นวน 3 แห่ง
- สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน มีจาํ นวน 40 แห่ง

2. ผลกระทบต่อสุขภาพ

1. คุณภาพอากาศ
ด้ านร่างกาย
- ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคต่อระบบทางเดิน
หายใจ เนืองจากฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย และ
ควันจากการเผาไหม้ ของเครืองยนต์บรรทุก
และกิจกรรมจากการก่อสร้ าง
ด้ านจิตใจ
- ฝุ่ น ควัน และกลินทีเกิดจากรถบรรทุก และ
เครืองจักรอาจรบกวนการใช้ ชีวิตประจําวัน
ของผู้ทอยู
ี ่โดยรอบทําให้ เกิดสภาวะทางจิต
ทีไม่ดี

4-150

1. ตรวจสอบเครืองจักรกลทีใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
เพือลดการเกิดเขม่า และควัน
2. จัดให้ มีผ้าใบก่อสร้ าง (mesh sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร
ณ ขณะก่อสร้ าง และต้ องตรวจสอบความมันคงแข็งแรง การฉีกขาด
ของผ้ าใบสมําเสมอ เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. ต้ อ งดูแ ลความแข็ง แรงของผ้ า ใบ โดยเฉพาะชั! น ที สูง มากขึ! น เพื อ
ป้ องกันการปลิวตกหล่นของผ้าใบ
4. เลือกใช้ วัสดุประกอบสําเร็จรูป หรือกึงสําเร็จรูป ทีมีการหล่อคอนกรีต
ในพื!นทีโครงการน้ อยทีสุด
5. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบื!องปูพ! ืน และวัสดุ
ต่างๆ พร้ อมทั!งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
6. การตัดกระเบื!องปูพ! ืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ! หล่อระหว่าง
ใบพัดและกระเบื!อง เพือป้ องกันฝุ่ นละออง
7. ฉีดพรมนํา! ทุกครั!งก่อนกวาดพื!น และทํา ความสะอาดพื!นผิว เพือลด
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การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
8. จัดปล่องยางทิ!งเศษวัสดุก่อสร้ าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากับความสูงของ
อาคาร
9. รถบรรทุ ก ที ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง และรถขนส่ ง คนงาน เมื อลงวั ส ดุ
อุปกรณ์ภายในพื!นทีก่อสร้ างเรียบร้ อยแล้ ว ห้ ามติดเครืองยนต์รถทิ!งไว้
เด็ดขาด เพือเป็ นการลดเขม่าควัน และกลิน
10. ฉีดพรมนํา! บริเวณพื!นทีก่อสร้ าง และบริเวณทีก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง วัน
ละ 2 ครั!ง ช่ วงเวลาประมาณ 8.00 และ 12.00 น. ทุกวัน และเพิม
ความถีในการฉีด พรมนํา! ทุก 2 ชัวโมง สํา หรับ ช่ ว งฤดูร้อ น และฤดู
หนาว เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
11. ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภณ
ั ฑ์ทใช้
ี ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะทีปิ ด
มิดชิด และจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พือป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
12. การกองวัสดุทมีี ฝนต้
ุ่ องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในทีปิ ดล้ อมทั!งด้ าน
บนและด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือฉีดพรมด้ วยนํา! เพือทีให้ ผิวเปี ยกอยู่
เสมอหรือวิธกี ารอืนทีเหมาะสม
13. การผสมคอนกรีต หรือ ปูน การไสไม้ การกระทํา ใดๆ ทีก่ อให้ เ กิด
มลพิษต้ องทําในพื!นทีทีคลุมด้ วยผ้ าคลุม หรือในห้ องทีมีหลังคา และ
ผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือวิธกี ารอืนทีเหมาะสม
14. จัด ให้ มีระบบการรับ เรืองร้ อ งเรีย น และแนวทางการสอบถามเพือ
ค้ นหาข้ อเท็จจริงและสาเหตุ เพือกําหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาต่อ
ไป
15. เจ้ าของโครงการแต่งตั!งให้ มีเจ้ าหน้ าทีทีมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
สุขภาพชุม ชนให้ มีหน้ าทีรับผิดชอบด้ านปั ญหาสุขภาพทีเกิดขึ!นจาก
การก่อสร้ างโครงการโดยตรง ตั!งอยู่ภายในพื!นทีโครงการ เพือง่ายต่อ
การร้ องเรียน และการทํา เรืองชดเชยค่ าใช้ จ่ายต่อปั ญหาสุขภาพของ
ชุมชน
16. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีของโครงการพบปะพูดคุยกับชุมชนอย่างสมําเสมอ
เพือรับฟังปัญหา และนําเสนอแนวทางแก้ ไขหารือร่วมกับชุมชน
17. จัดให้ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื!นทีโครงการ หากผลการ
ตรวจวัด มีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้ อ งรีบ ดํา เนินการแก้ ไ ข และ
ปรับปรุงให้ ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที

2. เสียง
ด้ านร่างกาย
- มีโอกาสเสียงต่อการได้ ยินเสียงจากการลง
วัสดุก่อสร้ าง การเจาะ การตอก การเคาะ
การตั ด การเจี ย ร และการทิ! งเศษวั ส ดุ
ก่อสร้ างลงจากอาคาร
ด้ านจิตใจ
- เสียงทีเกิดจากการลงวัสดุก่อสร้ างและเสียง
ตะโกนคุ ย กั น ของคนงานก่ อ สร้ าง อาจ
รบกวนโสตประสาททําให้ เกิดสภาวะทางจิต
ทีไม่ดี
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1. วางแผน เวลา และวิธกี ารก่อสร้ าง เพือลดเสียง และแรงสันสะเทือนให้
มากทีสุด โดยจัดช่ วงเวลาให้ เหมาะสม และเลือกใช้ วิธีการก่อสร้ างที
สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสันสะเทือนได้ดี
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาทีชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ พู ักอาศัยข้ างเคียงทราบ
ล่ วงหน้ าอย่า งน้ อ ย 3 วัน เมือมีความจํา เป็ นต้ องทํา งานทีก่อให้ เกิด
เสียงดัง
3. สํารวจร่วมกันระหว่างผู้รบั เหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ างเคียงที
ติด กับ โครงการ หรือ คาดว่ า อาจได้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ เพือร่ วมกันวางแผนหรือจัด การร่ วมกันในการป้ องกันผล
กระทบทีอาจเกิดขึ!น
4. จัด ให้ มี คณะกรรมการร่ ว มระหว่ า งอาคารข้ า งเคี ย งโครงการ และ
เจ้ า ของโครงการ เพือประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้ า งของ
โครงการ และหาแนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
5. จัด ช่ อ งทางรับ เรืองราวร้ อ งทุก ข์กับ ชุ มชนใกล้ เ คีย ง กรณีมีการร้ อ ง
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เรียนให้ แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
6. ดํา เนินการก่อสร้ า งในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ใน
กรณีทต้ี องมีการก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่าว จะต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พัก
อาศัยข้ างเคียงทราบล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทั!งนี! ต้ องเป็ นกิจกรรม
ต่อเนืองเป็ นครั!งคราว เช่ น การเทปูน และดํา เนินการได้ ไม่เกินเวลา
22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนิน
กิจกรรมการก่อสร้ าง
7. กรณีทเกิ
ี ดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัย ใกล้ เ คียง ทีมีผ้ ูสูงอายุ ผู้ป่ วย
และเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ าว จนไม่สามารถดํา รงชีวิต
ประจํา วั น อยู่ ไ ด้ และผู้ พั ก อาศัย ร้ อ งขอ โครงการต้ อ งจั ด หาที พั ก
ชัวคราวให้ เพือลดผลกระทบทีเกิด ขึ!น จนกว่ าโครงการดํา เนินการ
แล้ วเสร็จ หรือจบขั!นตอนทีมีเสียงดังรบกวน พร้ อมทั!งรับผิดชอบค่า
ใช้ จ่ายทั!งหมด
8. จัดลํา ดับงานทีทํา ให้ เกิดเสีย งดังให้ มีความถีของกิจ กรรมน้ อ ยทีสุด
และควรเป็ นช่วงเวลาทีเหมาะสม
9. จัดให้ มีกาํ แพงกันเสียงชัวคราวทีสามารถเคลือนทีได้ โดยรอบแหล่ ง
กําเนิดเสียง ซึงกําแพงกันเสียงสามารถลดระดับความดังของเสียงให้
อยู่ในระดับเสียงทีชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอืนทีสามารถลดระดับ
ความดังของเสียงให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ รายละเอียด ดังนี!
- ช่ ว งทํา ฐานราก เป็ นผนั ง กั น เสี ย ง Cylence รุ่ น Zoundblock
STC47 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั!น 2 ด้ าน
กรุ ช่ อ งว่ า งด้ ว ยแผ่ น กรุ ผ นั ง Cylence รุ่ น Zoundblock S050
ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ โดยนําไปวางรอบแหล่งกําเนิด
เสียง ช่ ว งทํา ฐานราก ระยะห่ า งจากแหล่ งกํา เนิด ประมาณ 0.5
เมตร กว้ างประมาณ 6.0 เมตร ยาวประมาณ 15.0 เมตร ความ
สูงประมาณ 7.2 เมตร และช่วงตกแต่งอาคาร ใช้ กาํ แพงกันเสียง
สูง 3.0 เมตร ปิ ดทึบ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A)
- ช่ ว งขึ! นโครงสร้ า ง เป็ นผนั ง กัน เสีย ง Cylence รุ่น Zoundblock
STC51 เป็ นแผ่ นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 10 มิลลิเ มตร 1 ชั!น 2
ด้ าน กรุช่องว่างด้ วยแผ่นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050
ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ โดยนําไปวางรอบแหล่งกําเนิด
เสียง ช่ ว งทํา ฐานราก ระยะห่ า งจากแหล่ งกํา เนิด ประมาณ 0.5
เมตร กว้ าง X ยาว ประมาณ 6 X 6 เมตร ความสูงประมาณ 7.2
เมตร ปิ ดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง สามารถลดระดับเสียงลงได้ 51
dB(A)
10. เลือกตํา แหน่งการติดตั!งเครืองจักรกลให้ ห่างจากอาคารใกล้ เคียงให้
มากทีสุด เพือลดเสียงดังจากเครืองจักร
11. เข้ มงวดต่อการปฎิบัตงิ านของคนงานเพือลดการเกิดเสียงดัง เช่น การ
งัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุการ
ก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
12. ควบคุ ม การเกิด เสีย งดั ง โดยเปลี ยนอุ ป กรณ์ หรื อ เครื องจัก รจาก
เครืองยนต์เป็ นเครืองไฟฟ้ า
13. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครืองมือ เครืองจักรให้ อยู่ในสภาพทีดี
และมีฝาครอบ เพือลดระดับเสียง
14. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ น ในการตัดการเจียรกระเบื!องปูพ! นื และวัสดุ
ต่างๆ ทุกชัน! พร้อมทัง! จัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
15. กรณี ทีผู้ พัก อาศัย ข้ า งเคีย งโครงการได้ รั บ ความเดือดร้ อ นจากการ
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ก่อสร้ างโครงการ เจ้ าของโครงการจะต้ องเข้ าไปพูดคุยประสานงานกับ
บ้ า นพักอาศัยทีได้ รับความเดือดร้ อน เพือหาแนวทาง และวิธีแก้ ไข
ปัญหาทีรวดเร็วทีสุด ซึงสามารถยอมรับได้ ท!งั สองฝ่ าย

1. การเจาะเสาเข็ม อาคารต้ อ งใช้ วิธี Full Centre Auger With Pile Toe
3. แรงสันสะเทือน
Grouting (FC-PTG) ซึงเป็ นวิ ธีที ไม่ มี แ รงสันสะเทือ น และมี เ สีย ง
ด้ านร่างกาย
รบกวนน้
อย เพือลดแรงสันสะเทือนต่ออาคารข้ างเคียงน้ อยทีสุด
- ผู้ พั ก อาศั ย ใกล้ เคี ย งที สั ม ผั ส กา รสั น
สะเทือนเป็ นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อ 2. ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ าทีจากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไปแจ้ ง
ต่ อผู้พักอาศัยทีอยู่ติดพื!นทีโครงการ และพื!นทีใกล้ เ คียง โดยเฉพาะ
ทางเดิ น อาหาร เช่ น แผลในกระเพาะ
โครงการอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
อาหาร และการขับถ่ายผิดปกติ ความคม
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ าย
ชั ด ของการมองเห็นเสือม และมีอ าการ
ประถม พร้ อ มทั!งแจ้ งหมายเลขโทรศัพ ท์ของเจ้ า หน้ า ทีควบคุม การ
เดินเซ เป็ นต้ น
ก่ อ สร้ า ง เพื อให้ ส ามารถติ ด ต่ อ กับ โครงการได้ โ ดยตรง และแจ้ ง
ด้ านจิตใจ
กําหนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาทีจะเจาะเสาเข็มให้ กลุ่มพื!นที
- การสันสะเทือนจากการก่อสร้ างโครงการ
ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน
อาจรบกวนการใช้ ชี วิ ต ประจํา วั น ของ
3. การวางลํา ดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวาง
ประชาชนทีอยู่อาศัยใกล้ เคียงได้
ลํา ดับการเจาะเสาเข็มให้ มีแรงดันด้ านข้ างกระจายไปในทิศทางทีมีสิง
ปลูกสร้ างน้ อยทีสุด
4. ตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสาเข็ม ประสานงานกับ
อาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่ายรูปเป็ นหลักฐาน
และจัดทํา สํา เนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กับโครงการ 1 ชุด และเจ้ าของ
อาคาร 1 ชุด เพือใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความ
เสียหาย
5. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้ างเคียง หากมีความเสียหาย
จากการเจาะเสาเข็ม และการก่อสร้ างของโครงการ เจ้ าของโครงการ
ต้ องรับผิดชอบความเสียหายทั!งหมดทันที
6. จัดทีมงานฝ่ ายช่างและวิศวกรเข้าประเมินพื!นทีทีได้ รบั การเดือดร้อนจาก
การเจาะเสาเข็มของโครงการ เพือซ่ อมแซมอาคารและหรือส่วนของ
อาคารทีแตกร้ าวทรุดตัวทันที เมือมีการเข้ าแจ้ งเหตุ ให้ สามารถกลับมา
ใช้ งานได้ตามปกติทนั ที
7. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึง
ค่าเสียหายของอาคารข้ างเคียง และความเสียหายจากการก่อสร้ างต่อ
ชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกด้ วย
8. จัดศูนย์รับเรืองราวร้ องทุกข์กบั ชุมชนใกล้ เคียง พร้ อมเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ ายช่าง และวิศวกรโครงการ กรณีมกี ารร้ องเรียนให้
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
9. ต้ องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้ างทุกขั!นตอน เพือป้ องกันความเสียหาย
แก่อาคารข้ างเคียง
10.ตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือน บริเวณด้ านทิศเหนือของโครงการ หาก
ผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้ องรีบดํา เนินการแก้ ไข
และปรับปรุงให้ ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที หากกรณีมี
ผลกระทบจากกิจ กรรมดังกล่ า วหรือ ร้ อ งเรี ย นจากอาคารข้ า งเคีย ง
ได้ แก่ อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 ,
บ้ านเลขที 71/4 , บ้ านเลขที 71/5 และโรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม) โครงการต้ องเพิมจุด
ตรวจวัดแรงสันสะเทือนในบริเวณทีได้ รับผลกระทบ
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11.กําหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่ วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์ และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั!งหลีกเลียงการเจาะเสาเข็มในช่วงเวลากลางคืน
ซึงจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีที
จํา เป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัย ข้ างเคีย งทราบ และได้ รับอนุ ญาตจาก
หน่วยงานทีเกียวข้ อง

- จากการสํา รวจโดยรอบพื! นทีโครงการใน
ระยะรั ศ มี 1,000 เมตร มี ศ าสนสถาน
ทั!งสิ!น 3 แห่ ง คือ คริสตจัก รของพระเยซู
ด้ านศาสนา
คริสต์ แห่ งวิสุทธิชนยุคสุดท้ าย คริสตจักร
ประชากรส่ว นใหญ่ ของเขตวัฒ นา นับ ถือ
วัฒนา และวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ ) โดย
ศาสนาอิสลาม รองลงมา ได้ แก่ ศาสนาพุทธ
ได้ สาํ รวจความคิ ด เห็ น ของตั ว แทนของ
และศาสนาคริ ส ต์ โดยมี ศ าสนสถานเพื อ
ศาสนสถานทั!ง 3 แห่ง
รองรับกิจกรรมทางศาสนาทั!งหมด 29 แห่ ง
ประกอบด้ ว ย วั ด จํา นวน 2 แห่ ง มั ส ยิ ด - การก่อสร้ างโครงการ ในช่ ว งระยะเริมต้ น
อาจมีกิจกรรมทีเกิดมุม มองทีไม่ เหมาะสม
จํานวน 6 แห่ง และโบสถ์ จํานวน 21 แห่ง
หรื อ เป็ นทั ศ นี ย ภาพที ไม่ ดี ต่ อ ผู้ พ บเห็ น
ด้ านประวัติศาสตร์
โครงการจึ ง จั ด ใ ห้ มี ร!ั วล้ อมรอบพื! นที
ลั ก ษณะทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณใกล้ เคี ย ง ก่ อ สร้ า งสูง 6 เมตร พร้ อ มทั!ง ติด ตั! ง ป้ าย
โครงการ จากการตรวจสอบข้ อ มูล โบราณ ประกาศบริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพือให้
สถานต่างๆ ในบริเวณรัศมี 1 กิโลเมตรรอบ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด
พื!นทีโครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถาน
FYNN Sukhumvit 31 สู ง 8 ชั! น กั บ 2
ชั! น ใต้ ดิ น จํา นวน 1 อาคาร โดยระบุ ชื อ
เจ้ าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุม
การก่อ สร้ า ง ระยะเวลาก่ อ สร้ า ง เลขทีใบ
อนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โ ทรติด ต่อ ผู้รับ
ผิดชอบทีสามารถติดต่อได้ 24 ชัวโมง ซึง
สามารถลดผลกระทบเรืองทัศนียภาพทีไม่
สวยงามที เกิ ด จากการก่ อ สร้ างอาคาร
โครงการ นอกจากนี! ยั ง ช่ ว ยป้ องกั น ฝุ่ น
ละอองฟุ้ งกระจายได้ ด้ ว ย ดั ง นั! น ในการ
ก่อสร้ างอาคารคาดว่าจะเกิดผลกระทบเรือง
ทัศนีย ภาพและสุนทรีย ภาพทีโครงการจะ
ก่อให้ เกิดมีอยู่ในระดับตําถึงปานกลาง

1. ดู แ ลการก่ อ สร้ างโครงการให้ เ ป็ นไปตามแบบภู มิ ส ถาปั ต ย์ ที ได้
ออกแบบไว้
2. ดู แลบริเ วณหน้ า งานให้ มีความสะอาด และเป็ นระเบีย บเรี ย บร้ อ ย
ปราศจากขยะ และกองเศษวัสดุก่อสร้ างทีไม่ใช้ งานแล้ ว
3. จัด ผ้ าใบก่อ สร้ า ง (mesh Sheet) ในการคลุมอาคารเท่ากับ ความสูง
อาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง ซึงต้ องมีการตรวจสอบความมันคงแข็งแรง
การฉีกขาดของผ้ าใบสมําเสมอ เพือป้ องกันการสอดส่องสายตาของ
คนงานเมือมีการขึ!นโครงการในชั!นทีสูงมากขึ!น
4. เจ้ าของโครงการทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้
เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ทีคาดว่าจะได้ รับผล กระทบ
จากการถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคาร
โครงการ สามารถแจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผล
กระทบดัง กล่ า วได้ ทั!ง นี! ให้ แ จ้ ง เจ้ า ของโครงการได้ ต!ั ง แต่ เ ริ มการ
ก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ น
เวลา 1 ปี กรณีททัี !ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตั!งคณะกรรมการ
ประสานงานแก้ ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการขึ!นมา เพือเจรจาหา
ข้ อยุติทเป็
ี นธรรมต่อทั!งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้
รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานที
เป็ นกลาง และทั!งสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ า ของโครงการเป็ นผู้ รับ ผิด
ชอบต่อความเดือดร้ อนของพื!นทีทีได้ รับผกระทบดังกล่าว

- ช่ วงก่อสร้ า งจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะ
ทําให้ เกิดการกีดขวางการจราจร และทําให้
การจราจรติดขัดในการขนส่งวัสดุประมาณ
50 เทียว/วัน โดยใช้ ถนนซอยสุขุมวิท 31
เป็ นเส้ นทางหลักในการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
เข้ าด้ านหน้ าโครงการ โครงการได้ จดั เตรียม
ทางเข้ า-ออกพื!นทีโครงการ และจุดจอดรถ
บรรทุกภายในพื!นทีโครงการ
- มีปริมาณการจราจรทีเพิมขึ!นจากโครงการ
ส่งผลกระทบด้ านการจราจรระดับน้ อย อาจ
มี ผ ลกระทบบ้ างบริ เ วณทางเข้ า-ออก
โครงการ

1. จํา กั ด ความเร็ว ของรถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งไม่ ใ ห้ เกิ น 30
กิโลเมตร/ชัวโมง และกําชับให้ ขับรถด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ งเมื อเข้ า สู่เ ขตชุ ม ชน และจุ ด ที เข้ า -ออกพื! นที
โครงการ
2. เจ้ าของโครงการต้ องกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ
ห้ า มใช้ ส ารกระตุ้ น ออกฤทธิz ต่ อ จิ ต ประสาท และห้ า มดื มสุร าขณะ
ปฏิบัติงาน
3. เลือกใช้ ขนาดรถบรรทุกให้ เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิงของที
จะขนย้ าย เพือป้ องกันการทรุดตัว และความเสียหายของถนนทีเป็ น
เส้นทางผ่านของรถบรรทุก
4. เมือมีการชํารุดของถนนซอยสุขุมวิท 31 อันเนืองมาจากการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ าง โครงการจะต้ องดําเนินการแก้ ไขซ่ อมแซมโดยทันที และไม่

3. ผลกระทบต่อวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ

4. ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง
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ด้ านร่างกาย
ต้ องรอให้ มีการก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็จ
- เสียงต่ อการเกิด อุบัติเ หตุจ ากการตกหล่ น 5. จัดระบบการจราจรให้ ปลอดภัย โดยติดตั!งป้ ายสัญญาณจราจร ไฟส่อง
ของวัสดุก่อสร้ าง
สว่างบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน
- ประชาชนมีความเสียงต่อการได้ รับอุบัตเิ หตุ 6. จัดเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกด้ านการจราจร
บนท้องถนนเพิมมากขึ!น
ตลอดเวลาก่อสร้ าง โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทางเข้ า -ออกในช่วงการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และคนงาน
ด้ านจิตใจ
- เกิดความกังวลต่ออุบัติเหตุทจะเกิ
ี ดขึ!นจาก 7. จัดเตรียมพื!นทีจอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการ
อย่างเพียงพอในตําแหน่งทีสะดวกต่อการเข้ า -ออกโครงการ และห้ าม
การขนส่งและการก่อสร้ าง
จอดรถบรรทุ ก หรื อ กองวัส ดุ ก่ อ สร้ า งบริ เ วณไหล่ ท างบนถนนซอย
สุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพือไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
8. จัดเตรียมพื!นทีสํา หรับล้ างล้ อรถบรรทุกภายในพื!นทีก่อสร้ าง โดยใช้
สายฉี ด นํา! แรงดั น สูง (Water Jet) ฉี ด ล้ า งเศษดิ น ออกจากล้ อ รถ
บรรทุกให้ สะอาดก่อนวิงออกภายนอกโครงการ
9. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนน้ อยทีสุด เพือหลีกเลียงปัญหาการจราจร โดยกําหนดช่ วงการ
ขนส่งไว้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
10. ใช้ ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้ างขณะขนส่ง เพือป้ องกันการตกหล่นและกรณี
ทีความยาวของวัสดุก่อสร้ างมากกว่ากระบะบรรทุกต้ องติดตั!งสัญญาณ
ให้ รถยนต์ทตามหลั
ี
งมองให้ ชัดเจน และเป็ นไปตามข้ อกํา หนดของ
กรมการขนส่งทางบก
11. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องทํา ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาทีวิง
และระยะเวลาก่อสร้ างโครงการ และเมือมีการชํา รุดเสีย หายเกิดขึ!น
จากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องแก้ไขให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดงั เดิม

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
เมือเปิ ดดําเนินการแล้ ว ปัจจัยทีคาดว่าจะส่งผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมทางสังคมต่อประชาชนโดยรอบ
โครงการ คือ ผลกระทบต่อชุมชนทัวไป ชุมชนดั!งเดิม และกลุ่มคนด้ อยโอกาส ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ และผลกระทบต่ อการคมนาคมขนส่ง มีรายละเอียดแสดงดัง ตารางที
4.4-2
ตารางที 4.4-2 การประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อมทางสังคม ทีอาจจะเกิดจากโครงการ ช่วงเปิ ดดําเนินการ
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อประชาชน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

1. จัดถังสํารองนํา! ใช้ ภายในโครงการ ประกอบด้ วย ถังเก็บนํา! ใต้ ดิน จํานวน
1. ผลกระทบต่อชุมชนทัวไป ชุมชนดั8งเดิม 1. การใช้น8 าํ
2 ถัง มีป ริม าตรรวม 75.0 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บ นํา! ชั!นดาดฟ้ า
เมื อเปิ ดดํา เนิ น การ คาดว่ า โครงการมี
และกลุ่มคนด้อยโอกาส
ในช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ อาจมีผลกระทบ
ต่ อ ชุ ม ชนดั! ง เดิ ม และชุ ม ชนโดยรอบในด้ า น
คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ของมนุ ษย์ และผลกระ
ทบในการใช้ สาธารณูปโภคต่างๆได้ ดังนี!
- การใช้ นาํ!
- การใช้ ไฟฟ้ า
- การจัดการขยะ

จํานวน 2 ถัง ความจุรวม 20 ลูกบาศก์เมตร สําหรับสํารองนํา! ใช้ ทวไป
ั
ปริมาณการใช้ นาํ! ประมาณ 64.39 ลูกบาศก์
มี
ป
ริ
ม
าตรรวม
95.0
ลู
ก
บาศก์
เ
มตร
สํ
า
รองนํ
า
!
ใช้
น
าน
1.47
วั
น
โดย
เมตร/วัน หรือ 2.68 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
ภายในถังเก็บนํา! ทุกถังเคลือบสารป้ องกันการปนเปื! อนสารพิษทีอาจซึม
โดยได้ รับการบริการนํา! ประปาจากการประปา
ผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็ นชนิดทีปลอดภัยต่ อการอุปโภค
นครหลวง สาขาสุ ขุ ม วิ ท ที ผ่ า นด้ านหน้ า
และบริโภค
โครงการ บนถนนสุขุมวิท 31 คิดเป็ นสัดส่วน
น้ อยเมือเทียบกับกําลังการผลิต และการใช้ นาํ! 2. ควบคุม และตั!งเวลาเปิ ดวาล์วนํา! ประปาของโครงการ เพือรับนํา! จากการ
ประปานครหลวงให้ อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพือลด
ในภาพรวมของการประปา เพียงพอต่อความ
การใช้ นาํ! จากท่อนํา! ประปา ในช่วงทีมีการใช้ นาํ! สูงสุดของชุมชน
ต้ อ งการการใช้ นาํ! ในช่ ว งเปิ ดดํา เนินการของ
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

โครงการ

3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํา! และระบบเส้ นท่อประปาให้ อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที ตลอดระยะเวลาดําเนิน
การ
4. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทประหยั
ี
ดนํา! ได้ แก่ ชักโครก และฝักบัว
รุ่นประหยัดนํา! เป็ นต้ น รวมทั!งรณรงค์ให้ ผ้ ใู ช้ บริการ และเจ้ าหน้ าทีของ
โครงการให้ ใช้ นาํ! อย่างประหยัด
5. ตรวจสอบโครงสร้ างถังเก็บนํา! ใต้ ดิน และชั!นหลังคา ให้ มีความมันคง
แข็ง แรง ไม่ มี ร อยรั ว และรอยร้ า ว ทีทํา ให้ เ กิด การปนเปื! อนของนํา!
ภายนอกเข้ าสู่ถงั เก็บนํา! ได้
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองสูบ นํา! ใช้ เ ป็ นประจํา สมําเสมอตาม
คู่มือของเจ้ าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชํา รุดต้ องรีบดําเนินการเพือ
แก้ไขโดยทันที
7. ฝาบ่ อ เก็บ นํา! ใต้ ดิ น ต้ อ งมีฝ าบ่ อ ปิ ดมิ ด ชิ ด และยกสูง จากพื! น เพื อ
ป้ องกันการปนเปื! อนของนํา! ภายนอกเข้ าสู่ถังเก็บนํา! ทางฝาบ่อได้
8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํา! ประปาเป็ นประจํา ในเรืองของสี
กลิน และเศษซากต่างๆ ทีตกหล่นลงไปในถังเก็บนํา! ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการทุก 1 เดือน
9. เก็บตัวอย่างนํา! ในถังเก็บนํา! ใต้ดนิ มาวิเคราะห์หาเชื!อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/
ครัง! เพือตรวจสอบว่ามีการปนเปื! อนของนํา! จากภายนอกถังหรือไม่
10. ล้ างทําความสะอาดถังเก็บนํา! สํารองของโครงการทุกถัง ได้ แก่ ถังเก็บนํา!
ใต้ ดิน และถังเก็บนํา! ชั!นดาดฟ้ า เป็ นประจําทุก 3 เดือน หรือหากมีการ
ปนเปื! อนของนํา! ในถังเก็บสํารอง โครงการต้ องให้ เจ้ าหน้ าที หรือช่างของ
โครงการ มาล้ างทําความสะอาดทันที

2. การใช้ไฟฟ้ า

1. ติดตั!งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสือสารต่างๆ
ให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐาน
2. เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน ด้ วยหลอด LED ทีมีอายุการใช้
งานยาวนานบริเวณพื!นทีส่วนกลาง หรือพื!นทีทีจํา เป็ นต้ องเปิ ดไฟทิ!งไว้
ตลอดทั!งวัน และห้ องพักอาศัยทุกห้ อง
3. จัดให้ มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกันให้ สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ เฉพาะจุด เพือ
เป็ นการประหยัดพลังงาน
4. เครืองปรับอากาศภายในอาคาร เลือ กใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์แบบประหยัด ไฟ
และไม่ใช้ สาร CFC เป็ นส่วนประกอบของเครืองปรับอากาศ
5. จัดพื!นทีสีเขียวยังยืนรอบอาคารโครงการ ซึงการปลูกต้ นไม้ ขนาดใหญ่
และการปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้ อนและเพิมความชื!นให้ กบั ดิน
ทําให้ อากาศเย็นขึ!น
6. จัดทํา คู่มือการประหยัด พลังงาน แจกแก่ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการ โดย
อ้ างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
7. ติดตั!งหม้ อแปลงไฟฟ้ าแยกต่างหากจากหม้ อแปลงไฟฟ้ าของชุมชน เพือ
ป้ องกันไฟฟ้ าตก อันเนืองจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับชุมชนข้ างเคียง

โครงการมี ค วามต้ องการใช้ ไฟฟ้ าทั! ง
โครงการประมาณ 788.04 KVA การใช้
ไฟฟ้ าของโครงการได้ รับบริการจากการไฟฟ้ า
นครหลวง เขตบางกะปิ ผ่านหม้ อแปลงไฟฟ้ า
แ ร ง สู ง ช นิ ด Immersed type transformer
ขนาด 1,000 KVA จํานวน 1 ชุด เพือลดแรง
ดันไฟฟ้ าให้ เป็ นระบบไฟฟ้ าแรงดัน ตําเข้ า สู่
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การจ่ า ยไฟก่ อ นจ่ า ยไปยั ง
แต่ ล ะห้ องของโครงการ โดยการไฟฟ้ า
นครหลวงมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้
กับโครงการให้ ได้ อย่างเพียงพอ
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3. การจัดการขยะ
ปริ ม าณขยะที เกิ ด ขึ! นภายในโครงการ
ประมาณ 0.97 ลู ก บาศก์เ มตร/วั น ถ้ า ไม่ มี
การจัดการทีดีท!งั ในเรืองการรวบรวมจากห้ อง
พักขยะประจํา ชั! น การเก็บขยะไปพัก ยัง ห้ อง
พักขยะรวม เพือรอให้ หน่ ว ยงานเก็บ ขนขยะ
เข้ า มาจัด เก็บ ให้ จะก่ อ ให้ เ กิด ความสกปรก
เกิดมุมมองทีไม่ดีต่อผู้พักอาศัยและผู้พบเห็น
และเกิด สุ ข อนามั ย ทีไม่ ดี ต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย ใน
โครงการด้ วย

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
1. จัดให้ มีห้องพักขยะประจําชั!น ขนาดพื!นที 2.04 ตารางเมตร/ชั!น ในชั!น
ที 1 และ 3-8 สํา หรับ ชั! น ที 2 มี ข นาดพื! นที 2.51 ตารางเมตร โดย
ภายในห้ อ งพักขยะประจํา ชั!นจัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํา นวน
3 ถัง/แห่ ง รองรับขยะเปี ยก (ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทัวไป (ถังสีนาํ! เงิน)
ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และจัดให้ มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร
จํานวน 1 ถัง/แห่ง (ถังสีเทาฝาส้ม)
2. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ง ภายในอาคาร มีจาํ นวน 3 ห้ อง
ได้ แก่ ห้ องพักขยะเปี ยก มีพ! ืนที 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ ง
ทัวไป และขยะรีไ ซเคิ ล มีพ! ื นที 1.52 ตารางเมตร และห้ อ งพั ก ขยะ
อันตราย มีพ! ืนที 1.045 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะมูลฝอยทีเกิด
ขึ!นจากโครงการได้ นานไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายในห้ องพักขยะรวม จัดให้
มีรางระบายนํา! เพือรวบรวมนํา! เสียจากการชะล้ าง และทํา ความสะอาด
ห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา! เสียรวมของโครงการแล้ วจะไหลรวมเข้ า
สู่ท่อระบายนํา! ภายในโครงการ แล้ วจึงระบายออกท่อระบายนํา! สาธารณะ
3. จัดทํา ป้ ายติดไว้ บริเวณหน้ าห้ องพักขยะทุกชั!นด้ วยข้ อความ “เปิ ดแล้ ว
กรุณาปิ ดประตูให้ มิดชิด”
4. ตรวจสอบไม่ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ องแจ้ งให้
เขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขนเพือนําไปกําจัดต่อไป
5. ให้ แม่ บ้านเก็บขนและคัด แยกขยะจากถังขยะในแต่ ละชั!นทุก วัน และ
ทําความสะอาดทีพักขยะรวมทุกครั!งทีเก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะ
ทีตกหล่นนอกถังทุกครั!งทีเก็บขน
6. ให้ แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้ องพักขยะแต่ละชั!นหลังเวลา 10.00 น. ซึง
เป็ นเวลาทีส่วนใหญ่ผ้ พู ักอาศัยออกไปทํางานแล้ ว
7. จัดให้ มีถุงมือยางแจกให้ กับแม่ บ้าน เพือป้ องกันอันตรายจากสารเคมี
และของมีคมทีปะปนมากับขยะ
8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ ผ้ ูพัก
อาศัยในโครงการรู้จักและเข้ าใจหลักการง่ ายๆ ในการลดปริมาณขยะ
เช่น หลัก 4Rs นันคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้
ซํา! ) และ Recycle (แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่)
9. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั!น ตลอดจนห้ องพักขยะรวม
บริเวณชั!นล่ างทุกครั!งเมือขนย้ ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิดทุกครั!ง
เมือขนย้ ายเสร็จสิ!น
10. ให้ เจ้ าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิ ดไฟกระ
พริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนืองจากรถเก็บขนขยะจะเข้ ามา
เก็บขนในช่ วงเวลาเกลางคืน เพือป้ องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ทีเข้ าออกโครงการ
11. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยภายในโครงการทราบถึงช่ วงเวลาทีรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยจากเขตวัฒนาเข้ ามาเก็บขนขยะ (เวลา 20.00-24.00
น. โดยประมาณ) เพือหลีกเลียงการใช้ รถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

4. การระบายนํ8าและการป้องกันนํ8าท่วม 1. จัดให้ มีรางระบายนํา! กว้ าง 0.25 เมตร ความลาดเอีย ง 1:200 เข้ าบ่อ
หน่วงนํา! และบ่อตรวจคุณภาพนํา! ของโครงการ
จากการสอบถามชุมชนทีอยู่บ ริเวณพื!นที
โครงการในช่วงเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 พบ 2. จั ด ให้ มี บ่ อ หน่ ว งนํา! จํา นวน 1 บ่ อ บริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการ
ปริมาตรกักเก็บ 10.0 ลูกบาศก์เมตร พร้ อมเครืองสูบนํา! จํานวน 2 ชุด
ว่ า บริ เ วณซอยสุขุ ม วิ ท 31 ด้ า นหน้ าพื! นที
(ทํางาน 1 ชุด และสํา รอง 1 ชุด ) ชนิด Submersible Pump อัตราการ
โครงการ ไม่ ป ระสบเหตุ นาํ! ท่ ว มขั ง แต่
สูบ 0.015 ลู ก บาศก์ เ มตร/วิ น าที/ชุ ด ทีความสูง ของนํา! 10 เมตร
เนืองจากพื!นทีตั!งของโครงการตั!งอยู่ในบริเวณ
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จุดอ่อนนํา! ท่วมขังของกรุงเทพมหานคร กรณี
ขนาด 3.7 กิโ ลวั ต ต์ /เครื อง และท่อ Overflow ด้ ว ยท่ อ ขนาด 400
ทีมีฝ นตกต่ อ เนืองนานเกิน 1 ชัวโมง ทํา ให้
มิลลิเมตร ลงสู่ท่อระบายนํา! สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
การระบายนํา! ช้ า ลง และมี นาํ! ท่ว มขัง รอการ 3. จัดให้ มีรางระบายนํา! ฝนโดยรอบชั!นใต้ ดินเป็ นราง Gutter with greating
ระบายบนผิวถนน
กว้ า ง 0.20 เมตร ลึ ก 0.20 เมตร ไหลรวบรวมเข้ า สู่บ่ อ สูบ นํา! ฝน
(Sump pit) ทีชั! นใต้ ดิน 2 จํา นวน 3 บ่ อ ขนาดบ่ อ 1.5 x 2.0 x 1.0
เมตร เพือรวบรวมนํา! ฝนจากชั!นใต้ ดินทุกชั!น ก่อนจะสูบ ขึ!นไปยังราง
ระบายนํา! บนชั!นพื!นดิน ด้ วย Summersible Drainage Pumps จํานวน 2
ชุด (ทํา งาน 1 ชุด และสํา รอง 1 ชุด) อัตราสูบ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง/เครือง ความสูงสูบส่ง 10 เมตร ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ผ่านท่อสูบ
นํา! ฝนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ!ว ไปยังรางระบายนํา! บนชั!นพื!นดิน
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบระดับนํา! ในบ่อพักนํา! และท่อระบายนํา! อย่าง
สมําเสมอ เพือให้ สามารถระบายนํา! ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าพื!นทีใดมี
นํา! ท่วมขังให้ แก้ ไขทันที
5. จัดทํา ตารางกํา หนดระยะเวลาซ่ อ มบํา รุงเครืองสูบ นํา! ตามคู่ มือ เพือ
ความสะดวกในการซ่ อ มบํา รุงในแต่ ละครั!ง และเพือให้ อุป กรณ์แ ละ
ระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
6. ล้ างทํา ความสะอาดท่อ ระบายนํา! โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั!ง/ปี
(ก่อนและหลังฤดูฝน)
7. ถ้ าท่อระบายนํา! อุดตัน ให้ ฉีด ล้ างทํา ความสะอาด และขุดลอกตะกอน
ออกทันที
8. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีของโครงการดูแลท่อระบายนํา! ภายในโครงการ และ
บริเวณใกล้ เคียงโครงการ เพือป้ องกันปัญหานํา! ท่วมขัง
9. จัดให้ มี รั!ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ และป้ องกันนํา! ท่วม
10. จัดให้ มีเครืองสูบนํา! ชนิดหาบหามแบบใช้ นาํ! มัน ขนาด 3 นิ!ว อัตราสูบ
1,000 ลิตร/นาที จํานวน 1 ชุด ประจําไว้ ภายในโครงการ กรณีทีเกิด
นํา! ท่วมขังภายในโครงการสามารถใช้ งานได้ โ ดยทันที เพือป้ องกันนํา!
ท่วมขังภายในโครงการ

2. ผลกระทบต่อสุขภาพ

1. ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ 1. จัด พื! นทีสีเ ขี ย วปลูก ต้ น ไม้ เพื อดูด ซั บ คาร์ บอนไดออกไซด์ และลด

อุณหภูมิอนั เนืองจากการคายนํา! ของพืช และการระเหยนํา! จากผิวดิน
ดังนี!
เมือเปิ ดดํา เนินโครงการจะส่งผลกระทบต่ อ
สุขภาพของชุมชนโดยรอบในด้ านต่างๆ ดังนี! - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ า จะเกิด ขึ!น 2. ติดป้ ายประกาศให้ ดับเครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด ทั!งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ติดตั!งไว้ บริเวณทีสามารถมองเห็นได้
0.003 มก./ลบ.ม.
- คุณภาพอากาศ
กรณี ที 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของ 3. ติด ตั! ง ป้ ายจํา กัด ความเร็ว ของรถทีเข้ า -ออก มี ความเร็ว ไม่ เ กิน 30
- เสียงดังจากการเข้ าพักอาศัย
กิโลเมตร/ชัวโมง เพือลดความเร็ว และป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
โครงการในปัจจุบัน (0.068 มก./ลบ.ม.)
- การเข้ าพักอาศัยของผู้พักอาศัยจํานวนมาก
อันเนืองจากถนน
จ ะ เ พิ ม เ ป็ น 0.071 ม ก ./ล บ .ม . (ค่ า
มาตรฐาน 24 ชม. ไม่ เ กิ น 0.33 มก./
ลบ.ม.)
กรณี ที 2 รวมกับคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ (0.35 มก./ลบ.ม.) จะ
เ พิ ม เ ป็ น 0.351 ม ก ./ล บ .ม . (ค่ า
มาตรฐาน 24 ชม. ไม่ เ กิ น 0.33 มก./
ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน
(PM10) คาดว่ า จะเกิ ด ขึ! น 0.004 มก./
ลบ.ม.
กรณี ที 1 รวมกับ คุณ ภาพอากาศบริเ วณ
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พื! นทีโครงการในปั จ จุ บัน (0.031 มก./
ลบ.ม.) จะเพิมเป็ น 0.035 มก./ลบ.ม.
กรณีที 2 รวมกับคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุม มลพิ ษ (0.148 มก./ลบ.ม.) จะ
เ พิ ม เ ป็ น 0.152 ม ก ./ล บ .ม . (ค่ า
มาตรฐาน 24 ชม. ไม่ เ กิ น 0.12 มก./
ลบ.ม.)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ! น 0.005 ppm รวมกั บ คุ ณ ภาพ
อากาศของโครงการในปั จ จุ บัน (0.001
ppm) จ ะ เ พิ ม เ ป็ น 0.006 ppm (ค่ า
มาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 0.12 ppm)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะ
เกิดขึ!น 0.07 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพ
อากาศบริเ วณพื! นทีโครงการในปั จ จุ บัน
(0.83 มก./ลบ.ม.) จะเพิ มเป็ น 0.90
มก./ลบ.ม.
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) คาด
ว่าจะเกิดขึ!น 0.011 ppm รวมกับคุณภาพ
อากาศของโครงการในปั จ จุ บั น (3.11
ppm) จะเพิมเป็ น 3.121 ppm (ปั จจุ บัน
ไม่มีค่ามาตรฐานกําหนดไว้ )
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่ าจะ
เกิ ด ขึ! น 0.003 ppm รวมกั บ คุ ณ ภาพ
อากาศของโครงการในปั จจุบัน (0.0246
ppm) จ ะ เ พิ ม เ ป็ น 0.0276 ppm (ค่ า
มาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm)

1. จํากัดความเร็วรถเมือเข้ าสู่พ! ืนทีโครงการให้ มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./
เมือมีผ้ ูพักอาศัยเข้ ามาพักเป็ นจํานวนมาก ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดับเครืองยนต์ทนั ทีเมือจอดรถ
อาจส่งผลกระทบด้ านเสียง อาทิ เช่น
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ ไฟฟ้ าและเครืองจักร เช่น ปั^มนํา! เครืองปรับ
1. เสียงดังจากรถยนต์
อากาศ เป็ นต้ น ให้ มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือป้ องกันเสียงดังจากการ
2. เสียงดังจากการพูดคุยของผู้พักอาศัย
ทํางานทีขาดประสิทธิภาพ
ด้านจิ ตใจ
- เสียงทีเกิดจากการรถยนต์ และการตะโกน 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพือช่วย
คุ ย กัน ของผู้ พั ก อาศั ย อาจทํา ให้ เ กิด เหตุ เป็ นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้
รําคาญได้

2. เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย

3. การเข้ า พัก อาศั ย ของผู ้พ ัก อาศั ย 1. จัดให้ มีพ! ืนทีสีเขียวชั!นพื!นดิน และชั!นหลังคา เพือช่ วยลดการสะท้ อน
แสง และเพิ มความนุ่ ม นวลสบายตา และทํา ให้ อ าคารโครงการไม่
จํ านวนมาก

แข็งกระด้ าง เกิดภูมิทัศน์ทดีี ท!งั จากการมองภายในโครงการ และจาก
- การพั ฒ นาโครงการ ซึ งเกิ ด จากความ
ภายนอกสูภ่ ายในโครงการ
ต้ องการทีพักอาศัยของกลุ่มคนทํางาน โดย
มาจากหลากหลายอาชีพ ต่ างท้ องทีมาอยู่ 2. บํารุงรักษาต้ นไม้ และตัดแต่งกิงให้ ดูสวยงาม
รวมกันในเขตรั!วโครงการเดีย วกัน อาจมี
ความขัดแย้ งทางความคิด วัฒนธรรมการ
เป็ นอยู่ ตลอดจนจิตใต้ สาํ นึกของแต่ละคน
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กรณีทไม่
ี มีการปรับความคิดหรือไม่ มีการ
พู ด คุ ย หรื อ ไม่ มี กิจ กรรมอาจก่ อ ให้ เ กิด
ความขัดแย้ งกันได้
- เนืองจากผู้พักอาศัยส่วนมากเป็ นกลุ่ม วัย
ทํา งานโอกาสในการพั ก ผ่อ น ออกกํา ลัง
กาย ตลอดจนการสังสรรค์กับ ครอบครัว
และเพือนบ้ านจึงมีน้อย ทํา ให้ ข าดความ
สัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชนทีอยู่ด้วย
กัน ตลอดจนอาจเป็ นผลเสีย ต่ อ สุข ภาพ
ร่ า งกายอัน เนื องจากการออกกํา ลั ง กาย
น้ อยหรือไม่ได้ ออกกําลังกาย
1. จัดให้ มีพ! ืนทีสีเขียวชั!นพื!นดินและบนอาคาร เพือช่วยลดการสะท้อนแสง
3. ผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ด้านศาสนา
และเพิมความนุ่มนวลสบายตา และทําให้ อาคารโครงการไม่แข็งกระด้ าง
สุนทรียภาพ
- จากการสํา รวจโดยรอบพื! นทีโครงการใน
ระยะรั ศ มี 1,000 เมตร มี ศ าสนสถาน
ด้ านศาสนา
ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องเขตวั ฒ นา นั บ ถื อ ทั!งสิ!น 3 แห่ ง คือ คริสตจักรของพระเยซู
ศาสนาอิส ลาม รองลงมา ได้ แ ก่ ศาสนาพุ ท ธ คริสต์ แห่ งวิสุทธิชนยุคสุดท้ าย คริสตจักร
และศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถานเพือรองรับ วัฒนา และวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) โดย
กิจกรรมทางศาสนาทั!งหมด 29 แห่ ง ประกอบ ได้ สํา รวจความคิ ด เห็ น ของตั ว แทนของ
ด้ วย วัด จํานวน 2 แห่ ง มัสยิด จํา นวน 6 แห่ ง ศาสนสถานทัง! 3 แห่ง
ด้านประวัติศาสตร์
และโบสถ์ จํานวน 21 แห่ง
ด้ านประวัติศาสตร์
- ลั ก ษณะทั ศ นี ย ภาพ บ ริ เ วณใก ล้ เคี ย ง
ลักษณะทัศนียภาพบริเวณใกล้ เคีย งโครงการ โครงการ จากการตรวจสอบข้ อ มูลโบราณ
จากการตรวจสอบข้ อมูลโบราณสถานต่ างๆ ใน สถานต่ า งๆ ในบริ เ วณรั ศ มี 1 กิโ ลเมตร
บริเ วณรั ศ มี 1 กิโ ลเมตร รอบพื! นทีโครงการ รอบพื!นทีโครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถาน
ไม่มแี หล่งโบราณสถาน
ด้านสุนทรียภาพ
สุนทรียภาพ
- การบดบังทัศนียภาพ
พื!นทีโครงการจะถูกพัฒนาเป็ นอาคาร คสล. อาคารของโครงการซึงเป็ นอาคารคสล. สูง
สูง 8 ชั!น กับ 2 ชั!นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร จึง 8 ชั!น กับ 2 ชั!นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ทีมี
อาจส่งผลกระทบด้ านสุนทรียภาพในด้ านต่างๆ การตกแต่งสภาพภูมิสถาปั ตย์โดยการปลูกไม้
ดังนี!
ยืนต้ น และไม้ ค ลุม ดินโดยรอบ เพือให้ เ กิด
- การบดบังทัศนียภาพ
ความร่ มรื น รวมทั! ง สถาปั ตยกรรมของ
- การบดบังทิศทางลม
โครงการ ตกแต่งสีสนั ด้ วยโทนสีอ่อนสบายตา
เพือพิจ ารณาร่ ว มกับ สภาพพื!น ทีบริเ วณทีตั!ง
- การบดบังแสงแดด
โครงการ ซึงส่วนใหญ่ เป็ นอาคารชุดพักอาศัย
ร้ านค้ า บ้ านพั ก อาศั ย สถานศึ ก ษา พื! นที
ก่อสร้ าง และพื!นทีว่างรอการใช้ ประโยชน์

2.
3.

4.
5.

เกิด ภูมิทัศน์ ทีดี ท!ังจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่
ภายในโครงการ
บริเวณแนวเขตทีดินจัดให้ มีการปลูกไม้ ยืนต้ นยาวตลอดแนวอาคารเพือ
สามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่ น กลิน จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้
จั ด ให้ มี ก ระจกที มี ค่ า การสะท้ อ นแสงตามกฎกระทรวงฉบั บ ที 48
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติควบคุม อาคาร พ.ศ.
2522 ข้ อ 27 กล่าวว่า “วัสดุทเป็
ี นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ องมี
ปริมาณการสะท้อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
ดูแลรักษาพื!นทีสีเขียว และต้ นไม้ ในโครงการให้ ดูดีสวยงามอยู่เสมอ
เจ้ าของโครงการทําหนังสือแจ้ งต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง หากถูก
บดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคารโครงการ ให้
สามารถแจ้ งหรือ หารือกับ เจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดัง
กล่าวได้ ทั!งนี!ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต!ังแต่เริมการก่อสร้ างอาคารจน
แล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั!งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี
กรณีททัี !ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั!งคณะกรรมการประสานงาน
แก้ ไ ขปั ญ หาจากการพั ฒนาโครงการขึ!นมา เพือเจรจาหาข้ อ ยุติทีเป็ น
ธรรมต่อทั!งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผล กระทบ
จากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานทีเป็ นกลาง และทั!ง
สองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อน
ของพื!นทีทีได้ รับผลกระทบดังกล่าว

- การบดบังทิศทางลม
พื!น ทีทีจะได้ รับผลกระทบด้ า นทิศ ทางลม
ได้ แก่ กลุ่มอาคารทีอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือน (ฤดูร้อน)
กลุ่มอาคารทีอยู่ท างด้ า นทิศตะวั นออกเฉี ย ง
เหนือ เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือ น (ฤดูฝ น)
และกลุ่มอาคารทีอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือน (ฤดูหนาว)
.
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- การบดบังแสงแดด
1) ผลกระทบในช่วงเช้า
- ผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญมาก หมายถึง
กลุ่มทีไม่ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
ยาวนานตั!งแต่ 4 ชัวโมง ขึ!นไป คือ พื!นที
บางส่ ว นของอาคารต้ น แบบฉั น ทศึก ษา
เฉลิ ม พระเกีย รติ ศ รี น คริ น ทร์ (อาคาร
10) สูง 16 ชั!น
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รับแสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองยาวนานตั!งแต่ 2 ชัวโมงแต่ไม่เกิน
4 ชัวโมง คือ อาคาร คสล. สูง 7 ชั!น
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญน้ อย หมาย
ถึง กลุ่มทีไม่ ไ ด้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่อ
เนืองยาวนานตั!งแต่ 1 ชัวโมงแต่ไม่เกิน 2
ชัวโมง คือ พื!น ทีบางส่ ว นของโรงเรี ย น
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2) ผลกระทบในช่วงเย็น
- ผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญมาก หมายถึง
กลุ่มทีไม่ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
ยาวนานตั!งแต่ 4 ชัวโมง ขึ!นไป คือ ซอย
สุขมุ วิท 31
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญน้ อย หมาย
ถึง กลุ่ม ทีไม่ ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่ อ
เนืองยาวนานตั!งแต่ 1 ชัวโมงแต่ไม่เกิน 2
ชัวโมง คือ พื!นทีว่ างรอการใช้ ป ระโยชน์
และซอยสุขุมวิท 31

4. ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง

- ช่ ว งเปิ ดดํา เนินการจะมีรถยนต์จ ากผู้พั ก 1. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด แจ้ งให้ ผ้ ูซ! ือรับทราบภาระค่ า
อาศั ย จํา นวน 59 คั น จะทํา ให้ เ กิด การ ใช้ จ่ายส่วนกลางใน ปี ที 6 ทีต้ องเพิมขึ!นในการบริหารจัดการ ดูแลบํา รุง
กีด ขวางการจราจร และทํา ให้ มี ค่า LOS รักษาระบบทีจอดรถอัตโนมัติภายในโครงการ ตั!งแต่ ต้น เพือประกอบ
ของถนนสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิทเพิม การตัดสินใจในการซื!อห้ องชุด
ขึ!น
2. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้ดูแลรักษาระบบจอดรถ
อัตโนมัติเป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากส่งมอบระบบจอดรถอัตโนมัติให้
กับนิติบุคคลอาคารชุดตามเงือนไขทีบริษัททําสัญญากับผู้จาํ หน่ายระบบ
โดยจะมีช่างเข้ ามาให้ บริก ารซ่ อมบํา รุงเดือนละ 1 ครั!ง โดยรวมถึงการ
เปลี ยนชิ! นส่ ว นอะไหล่ และกรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เมื อโครงการแจ้ ง ข้ อ
บกพร่องทีเกิดขึ!นกับช่างซ่อมบํารุงแล้ ว ช่างของบริษทั ซ่อมบํารุงจะเข้ ามา
แก้ ไขปั ญหาภายใน 2 ชัวโมง โดยให้ บริการได้ ตลอด 24 ชัวโมง และจะ
ทําการซ่อมแซมระบบ ครั!งใหญ่ ปีละ 1 ครั!ง เพือเป็ นการตรวจเช็คการ
ทํางานของระบบว่ามีอะไหล่ส่วนใดต้ องการเปลียนหรือซ่อมแซม
3. บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์ จํา กั ด มอบเงิ น ให้ เพิ มเติ ม
1,000,000 บาท (หนึงล้ านบาทถ้วน) ให้ แก่นติ บิ คุ คลอาคารชุดหลังจาก
จดทะเบียนนิตบิ คุ คลอาคารชุดแล้วเสร็จทันที เพือสมทบช่วยด้ านค่าใช้ จ่าย
ในกรณีทต้ี องเปลียนชิ!นส่วนของเครืองจักรและการดูแลรักษาระบบฯ
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4. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประเมินค่าใช้ จ่ายในการบํารุง
รักษา ทีรวมชิ!นส่วนอะไหล่ เพือเป็ นข้ อมูลค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ ภายใน
ระยะเวลา 20 ปี ข้ างหน้ า เพือให้ นิติบุคคลอาคารชุดใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
บริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต โดยมีค่าใช้ จ่าย
เป็ นจํานวนเงิน 4,323,757 บาท (สีล้ านสามแสนสองหมืนสามพันเจ็ด
ร้ อยห้ าสิบเจ็ด บาทถ้ วน) ซึงบริษัทฯ ได้ ทาํ สัญญากับผู้จาํ หน่ า ยระบบฯ
ในระยะเวลา 5 ปี แรกแล้ ว โดยมีค่า ใช้ จ่ า ยเป็ นจํา นวนเงิ น 544,261
บาท (ห้าแสนสีหมืนสีพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
5. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จัดให้ มีการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที
ของโครงการ และผู้ใช้ งานโดยฝึ กอบรมในเรืองของขั!นตอนการใช้ งาน
ระบบจอดรถ ข้ อควรรู้ ข้ อควรระวัง วิธีก ารแก้ ไขปั ญ หาเบื!องต้ น และ
อืนๆ เพือให้ เจ้ าหน้ าทีหรือผู้ใช้ งานได้ ร้ ูและเข้ าใจหลัก การทํา งานของ
ระบบมากยิงขึ!น สามารถใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้ อย่างปลอดภัย
และเต็มประสิทธิภาพ
6. จัดให้ รถยนต์ของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ ซึงสามารถเข้ าออกได้ สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้ า-ออก เพือไม่ให้ เกิดปั ญหา
แถวคอยของรถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนน
ซอยสุขมุ วิท 31
7. จัดทําป้ ายชือโครงการ และลูกศรทางเข้ า-ออก พร้ อมติดตั!งสัญญาณไฟ
กระพริบ เพื อเป็ นจุ ด สัง เกตให้ ผ้ ู ขับ ขี ยานพาหนะทีจะเข้ า สู่โ ครงการ
สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
8. ห้ ามติดตั!ง หรือจัดทําป้ าย หรือวัสดุใดๆ ทีเป็ นอุปสรรคในการมองเห็น
บริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ พร้ อมทั!งจัดให้ มีแสงสว่ างอย่างเพียงพอ
ต่อการมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
9. จัดให้ มีเส้ นแบ่งช่ องจราจร เครืองหมายจราจรบนพื!นทาง แสดงทิศทาง
การเดินรถ แนวเส้ นทีจอดรถยนต์อย่า งชัดเจน เพือความเป็ นระเบียบ
เรีย บร้ อย และความปลอดภัย ของการจอดรถภายในลานจอดรถของ
โครงการ
10.จัดให้ มีกระจกนูนโค้ ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับสายตาทียากต่อการ
มองเห็น ทั!ง ภายในอาคารที มี ก ารจอดรถและบริ เ วณถนนโดยรอบ
โครงการ เพือความปลอดภัยในการขับขีภายในโครงการ
11.ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ทีจอดรถยนต์ ป้ าย และสัญญาณจราจร
ในโครงการให้ เป็ นไปตามทีได้ ออกแบบไว้ และใช้ การได้ ดีอยู่เสมอ หาก
เกิดการเสียหายต้ องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
12.จัดให้ มีเ จ้ า หน้ าที หรือ รปภ.ทีผ่า นการฝึ กอบรมทัก ษะด้ า นการจราจร
อํานวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้ า-ออกพื!นที
โครงการ ตลอด 24 ชัวโมง และตรวจสอบไม่ใ ห้ มีการจอดรถกีดขวาง
บริเวณบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพือป้ องกันรถติด
และชะลอตัวบริเวณด้ านหน้ าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
13.จัดให้ มีทจอดรถยนต์
ี
จํา นวน 59 คัน แบ่งเป็ นทีจอดรถยนต์แบบปกติ
32 คัน บริเวณชั!นใต้ ดิน-1 และชั!นใต้ ดิน-2 และจัดให้ มีทจอดรถยนต์
ี
แบบอั ต โนมั ติ แ บบ Lift-sliding Parking System จํา นวน 27 คั น
บริเวณชั!นใต้ ดิน-2 และห้ ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั!งการก่อสร้ างที
จัดไว้ สาํ หรับเป็ นทีจอดรถยนต์ อันจะทําให้ พ! นื ทีจอดรถลดลงจากทีเสนอ
ไว้ ในรายงานฯ
14.จัดให้ มีการบํา รุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ตรวจเช็คระบบและ
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บทที 4
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อประชาชน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
อุปกรณ์ของระบบจอดรถอัตโนมัติ โดยช่ างผู้ชาํ นาญการอย่างต่อเนือง
เป็ นประจํา ทุกเดือนตลอดอายุการใช้ งาน หรือตามคู่มือของระบบจอด
รถยนต์อตั โนมัติจากช่ างผู้ชาํ นาญการของบริษัทผู้ติดตั!ง เพือให้ สามารถ
ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
15.จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีดูแลระบบของทีจอดรถอัตโนมัติตลอด 24 ชัวโมง และ
เข้ า รับ การฝึ กอบรมการใช้ งาน การแก้ ไ ขเบื!องต้ น จากบริ ษัท ผู้ติด ตั! ง
ระบบ รวมทั!ง จัดให้ มเี จ้ าหน้ าทีช่วยเหลือดูแลผู้พักอาศัยในช่วงเช้ า และ
เย็นทีมีการใช้ งานหนาแน่น
16.จัดให้ มีและติดตั!งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศ ภายใน
ระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ และจัดให้ มีผงั แสดงตําแหน่งทีติดตั!งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ และป้ ายแนะนํา การใช้ อุปกรณ์แต่ ละชนิดไว้ บริเวณห้ อง
ควบคุมระบบ
17.จัดให้ มีระบบสํารองไฟฟ้ าสําหรับระบบจอดรถอัตโนมัติ
18.จัด ให้ มี ป้ ายประชาสัม พั น ธ์วิธีก ารปฏิบัติใ นการใช้ งานระบบจอดรถ
อัตโนมัติแก่ผ้ พู ักอาศัยให้ เข้ าใจถึงการทํางานของระบบ เช่น วิธกี ารขับรถ
เข้ าไปจอดในระบบจอดรถอัตโนมัติ ให้ ดึงเบรคมือรถ ปิ ดกระจกรถ ไม่
ทิ!งสิงของสําคัญหรือเด็กไว้ และล็อครถให้ เรียบร้ อยก่อนออกจากทีจอด
รถยนต์ เป็ นต้ น เพือลดโอกาสความเสียงทีจะเกิดความเสียหาย
19.ต้ องแจ้ งหรือประชาสัมพันธ์ให้ กับลูกค้ ารับทราบถึงรายละเอียดระบบที
จอดรถภายในโครงการให้ ชั ด เจน โดยติด ตั!งไว้ บ ริเ วณสํา นัก งานขาย
พร้ อมระบุ “โครงการจัดให้ มีทจอดรถแบบปกติ
ี
ในชั!นใต้ ดิน-1 และชั!น
ใต้ ดิ น -2 จํา นวน 32 คั น และจั ด ให้ มี ที จอดรถด้ วยระบบจอดรถ
อัตโนมัติ ในชั!นใต้ ดิน-2 จํา นวน 27 คัน รวมทั!งสิ!น 59 คัน ” รวมถึง
ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ และไม่มีการกําหนดทีจอด
รถยนต์ประจํา ซึงทําให้ เกิดการหมุนเวียนทีจอดรถยนต์ได้ มากกว่าแบบ
กํา หนดที จอดรถยนต์ พร้ อ มทั!ง ห้ า มไม่ ใ ห้ นาํ รถยนต์ จ อดในพื! นที
สาธารณะข้ างเคียงโดยเด็ดขาด
20.ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ผ้ ูพักอาศัยใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ
และรถไฟฟ้ า BTS เพือลดการติดขัดของจราจร และประชาสัมพันธ์เส้ น
ทางลัด รอบๆ พื! นทีโครงการให้ ผ้ ู พั ก อาศัย ทราบ เพื อหลีก เลี ยงเส้ น
ทางการจราจรทีมีปัญหาการจราจรติดขัด
21.ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูใช้ รถยนต์ดับเครืองยนต์ทนั ที เมือเข้ าจอดเรียบร้ อย
แล้ ว รวมทั!งรณรงค์งดใช้ เสียงแตรภายในพื!นทีโครงการ
22.รณรงค์ให้ ผ้พู ักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร
23.สําหรับผู้ทมาติ
ี ดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาต
ชัวคราว และสามารถจอดรถยนต์ได้ ไม่เกิน 2 ชัวโมง หากจอดนานเกิน
เวลาทีกําหนดจะคิดอัตราค่าจอดรถยนต์ตามกฎเกณฑ์ทนิี ติบุคคลอาคาร
ชุ ด ของโครงการกํา หนด เพื อเป็ นการจํา กัด รถของบุ ค คลภายนอก
โครงการเข้ ามาจอดรถในพื!นทีโครงการ
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บทที 4

4.4.2 การสาธารณสุข
1) การประเมินสาเหตุกลุ่มโรคเชือมโยงกับการดําเนินโครงการ
จากข้ อ มู ล ด้ า นอัต ราผู้ ป่ วยนอกตามกลุ่ ม สาเหตุ 21 กลุ่ ม โรค ของศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข 21
วัดธาตุทอง ในปี พ.ศ.2554-2556 ซึงเป็ นศูนย์บริการสาธารณสุขทีอยู่ใกล้ เคียงโครงการมากทีสุด โดยห่ างจาก
พื! นทีโครงการประมาณ 3.2 กิโ ลเมตร พบว่ าโรคทีเจ็บป่ วยมากทีสุด 3 อันดับแรกมีร ายละเอียดดังตารางที
4.4-3
ตารางที 4.4-3 สถิติสาเหตุการป่ วย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
ในปี พ.ศ.2554-2556
สาเหตุการป่ วย (กลุ่มโรค)

ปี งบประมาณ
(พ.ศ.)

อันดับที 1

อันดับที 2

อันดับที 3

2554

โรคไหลเวียนเลือด

โรคเกียวกับต่อมไร้ ทอ่
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบหายใจ

2555

โรคไหลเวียนเลือด

โรคเกียวกับต่อมไร้ ทอ่
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบหายใจ

2556

โรคไหลเวียนเลือด

โรคเกียวกับต่อมไร้ ทอ่
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบหายใจ

ประเมินโรคทีพบเป็ นจํานวนมาก 3 อันดับแรกของศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ต่อการ
ก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินโครงการ ได้ ดังนี!
1.1) โรคระบบไหลเวียนเลือด
จากสถิติข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง พ.ศ. 2554-2556 พบว่ามีผ้ ูป่วยเป็ น
โรคระบบไหลเวียนเลือด อยู่ในระดับที 1 ซึงการเกิดโรคระบบไหลเวียนเลือดส่วนใหญ่มากจากโรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจรูห์มาติค โรคไข้ รูห์มาติคเฉียบพลัน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ
เกียวเนืองกับปอด และโรคกล้ ามเนื!อหัวใจอักเสบ
สาเหตุทสํี าคัญทีทําให้ เกิดโรคระบบไหลเวียนเลือด ส่วนหนึงมาจากความเครียด การขาดความ
สามารถในการจัดการความเครียดทีดี ทําให้ เกิดความเครียดได้ ง่ายและบ่อยขึ!น โดยในช่ วงก่อสร้ างอาจก่อให้ เกิด
สภาพแวดล้ อมทีไม่ดี และมลพิษทางด้ านต่างๆ และความกังวลในความไม่ ปลอดภัย ก่อให้ เกิดความเครียดได้
ในช่วงเปิ ดดําเนินการ โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็ นบ้ านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ เมือเปิ ดโครงการ มีผ้ ูพัก
อาศัยเพิมมากขึ!น ส่งผลให้ เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด ไอเสียรถยนต์ ความร้ อนจากรถยนต์ และการใช้ ชีวิตอย่ าง
เร่งรีบโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงเวลาเช้ า และเย็น ก่อให้ เกิดความเครียดได้
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ตารางที 4.4-3 (1) อัตราผูป้ ่ วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (ตั,งแต่ปี 2552-2556) ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
กลุ่มโรค

ปี พ.ศ.2552

ปี พ.ศ.2553

ปี พ.ศ.2554

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2556

จํานวน (ราย)

ร้อยละ

จํานวน (ราย)

ร้อยละ

จํานวน (ราย)

ร้อยละ

จํานวน (ราย)

ร้อยละ

จํานวน (ราย)

ร้อยละ

1. โรคติดเชือและปรสิต

998

1.68

1,067

1.69

882

1.46

876

2.02

920

2.02

2. โรคเนืองอก (รวมทังมะเร็ง)

100

0.17

105

0.17

74

0.12

67

0.15

126

0.28

3. โรคเลือดและอวัยวะสร้ างเลือดและความผิดปกติ
เกี-ยวกับภูมคิ ้ มุ กัน

291

0.49

369

0.58

325

0.54

218

0.50

347

0.76

4. โรคติดต่อเกี-ยวกับต่อมไร้ ท่อโภชนาการ และเมตา
บอลิซมึ

11,869

19.99

13,801

21.86

12,467

20.68

12,679

29.27

11,693

25.67

5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพันธุกรรม

1,852

3.12

2,122

3.36

2,329

3.86

703

1.62

1,309

2.87

6. โรคระบบประสาท

1,407

2.37

1,368

2.17

1,064

1.77

1,017

2.35

720

1.58

7. โรคตารวมทังส่วนประกอบของตา

1,318

2.22

1,361

2.16

1,106

1.83

684

1.58

900

1.98

8. โรคหูและปุ่ มกกหู

301

0.51

264

0.42

253

0.42

224

0.52

652

1.43

9. โรคไหลเวียนเลือด

12,928

21.77

14,535

23.02

14,498

24.05

14,207

32.79

13,790

30.27

10. โรคระบบหายใจ

10,179

17.14

8,729

13.83

8,697

14.43

5,641

13.02

6,536

14.35

11.โรคระบบย่อยอาหารและระบบช่องปาก

2,016

3.39

1,854

2.94

1,739

2.89

1,575

3.64

1,977

4.34

12. โรคผิวหนังและเนือเยื-อใต้ ผวิ หนัง

2,820

4.75

3,038

4.81

2,633

4.37

1,695

3.91

2,138

4.69

13 . โรคระบบกล้ ามเนือ รวมโครงร่างและเนือยึด
เสริม

5,284

8.90

4,701

7.45

4,237

7.03

2,929

6.76

3,137

6.89

14. โรคระบบสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ

753

1.27

682

1.08

644

1.07

665

1.53

503

1.10

15. ภาวะแทรกในการตังครรภ์ การคลอด เละระยะ
หลังคลอด

271

0.46

272

0.43

208

0.35

15

0.03

56

0.12

16. ภาวะผิดปกติของทารกทีเ- กิดขึนในระยะ กําเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์) ขึนไปจนถึง 7 วันหลัง
คลอด)

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

17. รูปร่างผิดปกติแต่กาํ เนิด การพิการจนผิดรูป
แต่กาํ เนิดและโครโมโซมผิดปกติ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.00

1

0.00

6,486

10.92

8,389

13.29

8,697

14.43

120

0.28

250

0.55

19. การเป็ นพิษและผลทีต- ามมา

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

20. อุบตั ิเหตุจากการขนส่งเละผลทีต- ามมา

26

0.04

25

0.04

51

0.08

0

0.00

244

0.54

21. สาเหตุจากภายนอกอืน- ๆ ทีท- าํ ให้ ป่วยหรือตาย

484

0.82

449

0.71

372

0.62

8

0.02

255

0.56

59,384

100

63,131

100

60,276

100

43,324

100

45,554

100

18. อาการ,อาการแสดงและสิ-งผิดปกติ ทีพ- บได้ จาก
การตรวจทางคลินิกและทางห้ องปฎิบตั ิการทีไ- ม่
สามารถจําแนกเป็ นโรคได้ กลุ่มอืน- ได้

รวม
ทีมา : ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
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บทที 4
1.2) โรคเกียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสมั
จากสถิติข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง พ.ศ. 2554-2556 พบว่ามีผ้ ูป่วยเป็ น
โรคเกียวกับต่อมไร้ ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิสมั อยู่ในระดับที 2 ได้ แก่ โรคคอพอก โรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ
โรคต่อมไทรอยด์อกั เสบ โรคเบาหวาน โรคเบาจืด โรคคุชชิง และโรคโพรจิเรีย (โรคแก่ก่อนวัยอันควร) ฯลฯ ทาง
โครงการคาดว่ าการดําเนินโครงการในช่ วงก่อสร้ างและเปิ ดดําเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการทีมีโรคเกียวกับต่อมไร้ ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึมในระดับตํา เนืองจาก โรคดังกล่ าวส่วนใหญ่ เกิด
จากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม และฮอร์โมนภายในร่ างกายของแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมของ
โครงการไม่เป็ นสาเหตุสาํ คัญต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคเกียวกับต่อมไร้ ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซมึ แต่อย่างใด
1.3) โรคระบบหายใจ
จากสถิติข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง พ.ศ. 2554-2556 พบว่ามีผ้ ูป่วยเป็ น
โรคระบบหายใจ อยู่ในระดับที 3 ได้ แก่ โรคทอมซิลอักเสบเฉี ยบพลัน โรคครุป (โรคกล่องเสียงอักเสบอุดกั!น
เฉียบพลัน) โรคไข้ หวัด โรคไข้ หวัดใหญ่ และปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคถุงลมโป่ งพอง โรค
วัณโรค โรคหอบหืด และ โรคภูมแิ พ้ ฯลฯ
ในช่ วงก่อสร้ าง อาจส่งผลกระทบต่ อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทีมีโรคหอบหื ด โรคภูมิแพ้
และโรควัณโรคได้ โดนมีสาเหตุจากคุณภาพอากาศทีมีสงเจื
ิ อปน เนืองจาก
- ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง
- ไอเสียรถยนต์จากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เช่น HC , NO x , SO x , TSP และ PM-10
- สารเคมีทใช้
ี ในการก่อสร้ าง เช่น สี ทินเนอร์ เป็ นต้ น
- การแพร่ เชื!อโรคทีเกียวข้ องกับระบบทางเดินหายใจจากคนงานก่อสร้ าง เช่น ไข้ หวัด และ
โรควัณโรค
ช่วงเปิ ดดําเนินการ อาจเกิดจากการวิงของรถยนต์เข้ า -ออกโครงการ ซึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบน้ อย
เนืองจากโครงการจัดให้ มีพ! ืนทีจัดสวนโดยรอบอาคาร และบนอาคาร ซึงสามารถช่วยกรองฝุ่ นละอองก่อนจะไปถึง
พื!นทีข้ างเคียงได้

2) ประเมิ น ผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากอาคาร และสิ งก่ อ สร้า งข้า งเคี ย งโครงการ
ช่วง 3 ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. 2556-2558)
ปั จจัยสํา คัญทีทํา ให้ เกิดโรคระบบหายใจ ส่วนหนึ งมาจากกิจ กรรมการก่ อ สร้ างอาคารในรั ศ มี 1
กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ประกอบด้ วยการก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม และอาคารสํานักงาน ซึงทําให้
เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง (TSP) เจือปนอยู่ในบรรยากาศเพิมมากขึ!น สรุปความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองจาก
สิงก่อสร้ างอาคารโดยรอบพื!นทีโครงการ ในช่ วง 3 ปี ทีผ่านมา (พ.ศ.2556-2558) เมือพิจารณาตามทิศทางลม
และความเร็วลม สรุปได้ ดงั นี! (ภาพที 4.4-2)
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ซอยสุขุมวิท 15

4.4-2

นีอโ
ศก

สถานทูตศรีลังกา
สถานทูตอิสราเอล
ระยะห)าง 515 ม.

ระยะห)าง 670 ม.

สถานทูตอารเจนตินา
สถานทูตเปรู

สถานทูตอินเดีย

ระยะห)าง 255 ม.

ระยะห)าง 172 ม.

โรงเรียนสวัสดีวิทยา

พื้นที่โครงการ

ระยะห)าง 5.27 ม.
โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝายประถม)

7

คลองแสน
แ
สบ

ี

ี

ระยะห)าง 370 ม.

รร.นานาชาติโมเดิรน

ระยะห)าง 560 ม.

จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ

โรงเรียนนานาชาติ
แองโกล สิงคโปร

ระยะห)าง 230 ม.

ซอยพรอมมิตร

โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร

ระยะห)าง 274 ม.

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
เดอะเฟ'รสตสเตปส

ซอยพรอมมิตร

ระยะห)าง 707 ม.

โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวด

ซอยพรอมศรี 1

ระยะห)าง 735 ม.
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก

ซอยสุขุมวิท 39

ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
อยู)ทางทิศตะวันออกเฉียงใต;
ห)างจากพื้นที่โครงการ 3.2 กิโลเมตร

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ลมใต (เดือนกุมภาพันธ@-พฤษภาคม)

ฤดูรอน

ระยะห)าง 448 ม.

รร.อนุบาลจุฑาภรณ

ถนนเพช
รบุรี

วัดอุทัยธาราม (บางกะป')
ระยะห)าง 860 ม.

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน

โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี
อินเตอรเนชั่นแนล

ระยะห)าง 200 ม.

จุดที่ 2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โรงเรียนสาธิต มศว.(ฝ9ายมัธยม)

ซอยสวัสด

ถนนเพชรบุรี

โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝายมัธยม)

ระยะห)าง 70 ม.

ระยะห)าง 202 ม.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

บริเวณที่มีการกAอสรางในชAวงเวลา 3 ปJที่ผAานมา (พ.ศ.2557-2559)
ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบโครงการ

ซอยสุขุมวิท 14

ภาพที

ฤดูฝน
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
(เดือนมิถุนายน-ตุลาคม)

ซอยสุขุมวิท 19

BTS

สถา

ระยะห)าง 654 ม.

คริสตจักรวัฒนา

วิท 25

ซอยสุขุม

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ระยะห)าง 602 ม.

โรงพยาบาล
จักษุ รัตนิน
ระยะห)าง 570 ม.

ซอยสุขุมวิท
23

สวัสดี
ซอยสี่แยก

ระยะห)าง 515 ม.
คริสตจักรของพระเยซูคริสต
แห)งสิทธิชนยุคสุดท;าย

ซอยสุขุมวิท
29

ซอยทวีสุข

พงเพชร

ซอยสุข
ุมวิท 35

31
ซอยสุขุมวิท

ซอยสุขุม
วิท 31

ซอยเพชรบ
ุรี 38/1

ซอยสุขุมวิท 39

ซอยสวัสด

ซอยสุขุม
วิท 33

ร
ซอยพบมิต

ซอยสุข
ุมวิท 39

ซอยประชัญคดี

ซอยพรอมศรี 2

/13
ซอยสุขุมวิท 49

ถนนกําแ

N
SCALE

M.

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนสาธิต มศว. (ฝ9ายมัธยม)

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ

ตําแหนAงพื้นที่อAอนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตร

ศูนย@บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง หAางจากพื้นที่โครงการ 3.2 กิโลเมตร

แนวรถไฟฟEาใตดิน

เสนทางรถไฟฟEา BTS

เสนทางขนวัสดุกAอสราง

ลมใต (เดือนกุมภาพันธ@-พฤษภาคม)

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม)

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มกราคม)

ตําแหนAงพื้นที่กAอสราง จํานวน 15 แหAง

ตําแหนAงพื้นที่กAอสรางแลวเสร็จ (พ.ศ.2557-2559) จํานวน 8 แหAง

สัญลักษณ@

200

โรงเรียนวัดอุทัย
ระยะห)าง 880 ม.

300

ฤดูหนาว
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(เดือนตุลาคม-มกราคม)

400

ซอยสุขุมวิท 23

ซอยสุขุมวิท 18

0
50
100

ซอยสุขุมวิท 20

500
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ภาพที

4.4-2(1) ภาพประกอบผังบริเวณกอสรางในชวง 3 ป ในรัศมี 1,000 เมตรรอบโครงการ โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

US Tower

บทที 4
ตารางที 4.4-4 โครงการก่อสร้ าง ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ
ชือ/ประเภทโครงการ

ทิศจากโครงการ

ระยะห่างจากโครงการ (เมตร)

ทิศเหนือ

40

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

270

(3) โครงการอาคารชุด Circle S Sukhumvit 31

ทิศใต้

270

(4) โครงการอาคารชุด Siamese Exclusive Sukhumvit 31

ทิศใต้

340

(5) โครงการโรงแรม ทรู ทรี อะโฮมลี โฮเตล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

510

(6) โครงการอาคารชุด The ESSE ASOKE

ทิศตะวันตก

520

(7) โครงการอาคารชุด แอชตัน อโศก

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

600

(8) โครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ต! ีทรี

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

630

(9) โครงการอาคารชุด เอดจ์ สุขุมวิท 23

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

640

(10) โครงการอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

660

(11) โครงการอาคารชุด G Sukhumvit 33

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

670

(12) โครงการอาคารชุด Noble be 19

ทิศตะวันตก

670

(13) โครงการอาคารชุด บ้ านจามจุรี 2

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

700

(14) โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

700

(15) โครงการ US Tower

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

890

(1) โครงการอาคารชุด TAWEEWAN

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

580

(2) โครงการอาคารชุด My Resort Bangkok Asoke-New Phetchaburi

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

620

(3) โครงการอาคารชุด Maestro Sukhumvit 39

ทิศตะวันออก

620

(4) โครงการอาคารชุด Siamese Sukhumvit 39

ทิศตะวันออก

630

(5) โครงการอาคารชุด Supalai Premier @Asoke

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

650

ทิศใต้

720

(7) โครงการอาคารชุด Q Asoke

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

790

(8) โครงการอาคารชุด Volla Asoke

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

860

1. โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํ านวน 15 แห่ง
(1) โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมให้ เช่า Raya Sukhumvit 31
(2) โครงการอาคารชุด Summerset Asoke

2. โครงการทีก่อสร้างแล้วเสร็จ จํ านวน 8 แห่ง

(6) โครงการอาคารชุด Mirage Sukhumvit 27

ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง โดย US.EPA.(1977) กล่าวว่ า ฝุ่ นละอองเฉลี ยจะเกิดขึ6นขณะก่อสร้าง
ประมาณ 1.2 ตันต่อพื6นทีก่อสร้าง 1 เอเคอร์/เดือน (1 เอเคอร์ เท่ากับ 3,840 ตารางเมตร) หรือ 312.5 กรัม/
ตารางเมตร/เดือน หรือ 10.42 กรัม/ตารางเมตร/วัน
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การคํานวณค่าความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง (TSP) ซึงเป็ นการฟุ้ งกระจายโดยการพัดพาของลมทีไม่มี
ความเร็วก๊าซเป็ นปั จจัยผันแปร สามารถพิจารณาระดับความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองได้ โดยใช้ สมการ Box Model
ดังนี!
C = Q/dWM
เมือ C
= ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง (มก./ลบ.ม.)
Q
= ปริมาณฝุ่ นละออง ณ จุดกําเนิด (มก./วินาที)
d
= ความกว้ างของพื!นทีในระยะตั!งฉากกับทิศทางลม (ม.)
W
= ความเร็ ว ลม (เมตร/วิ น าที ) ใช้ สถิ ติ ภู มิ อ ากาศอากาศสถานี
กรุงเทพมหานครในคาบ 30 ปี พ.ศ.2529-2558 เฉลียทั!งปี = 2.5
Knots หรือ 1.3 เมตร/วินาที
M
= Mixing Height ความสูงผสมของอากาศลอยตัว
สรุปความเข้ มข้ มของฝุ่ นละออง จากอาคารและสิงก่อสร้ างข้ างเคียงโครงการ ช่ วง 3 ปี ทีผ่านมา เมือ
รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื!นทีโครงการ ได้ ดังนี!
ตารางที 4.4-5 ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองทีเกิดจากโครงการก่อสร้ างในระยะ 1 กิโลเมตร รอบโครงการ
ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง (TSP) มก./ลบ.ม.
สิงก่อสร้าง

1) บริเวณพื8 นทีโครงการ
1.1) ค่ าจากการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณ
พื!นทีโครงการ (7-10 กรกฎาคม 2559)
1.2) ค่ า ที ได้ จากการคํา นวณสารมลพิ ษ ช่ ว ง
ก่อสร้ างโครงการ
1.3) รวม ((1.1) + (1.2))
2) สิงก่อสร้างในแนวทิศทางลม รัศมี 1 กม.
2.1) โครงการอาคารชุด Summerset Asoke
2.2) โครงการอาคารชุด Circle S Sukhumvit 31
2.3) โครงการอาคารชุด Siamese Exclusive
Sukhumvit 31
2.4) โครงการโรงแรม ทรู ทรี อะโฮมลี โฮเตล
2.5) โครงการอาคารชุด แอชตัน อโศก
2.6) โครงการอาคารชุด เอดจ์ สุขุมวิท 23
รวมความเข้มข้นฝุ่ นละออง

ลมใต้
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) (เดือนมิถุนายน-กันยายน) (เดือนตุลาคม -มกราคม)
0.068

0.068

0.068

0.004

0.005

0.007

0.072

0.073

0.075

0.008
0.010

0.0060
-

-

-

0.0060
0.0031
0.0024

-

0.090

0.091

0.075

มาตรฐานคุณภาพอากาศ

0.33 มก./ลบ.ม.

หมายเหตุ

ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทัวไปในบรรยากาศ
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- กรณีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 4 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) โดยมีการพัด
พาฝุ่ นละออง (TSP) จากการก่อสร้ างอาคารโครงการ และค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน เมือ
รวมกับ ค่ า ทีได้ จ ากการคํา นวณความเข้ มข้ น ของฝุ่ นละอองจากสิงก่ อ สร้ างในรั ศ มี 1 กม. รอบ
โครงการ เท่ ากับ 0.090 มก./ลบ.ม. ซึงมีค่าไม่ เกินมาตรฐานคุ ณภาพอากาศโดยทัวไป (0.33
มก./ลบ.ม.)
- กรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 4 เดือน (เดือนมิถุนายน-กันยายน) โดยมีการพัดพาฝุ่ น
ละออง (TSP) จากการก่อสร้ างอาคารโครงการ และค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน เมือรวมกับ
ค่ าทีได้ จากการคํา นวณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองจากสิงก่ อสร้ างในรั ศ มี 1 กม. รอบโครงการ
เท่ากับ 0.091 มก./ลบ.ม. ซึงมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทัวไป (0.33 มก./ลบ.ม.)
- กรณีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 เดือน (เดือนตุลาคม-มกราคม) โดยมีการพัดพา
ฝุ่ นละออง (TSP) จากการก่อสร้ างอาคารโครงการ และค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศปั จจุ บัน เมือ
รวมกับ ค่ า ทีได้ จ ากการคํา นวณความเข้ มข้ น ของฝุ่ นละอองจากสิงก่ อ สร้ างในรั ศ มี 1 กม. รอบ
โครงการ เท่ ากับ 0.075 มก./ลบ.ม. ซึงมีค่าไม่ เกินมาตรฐานคุ ณภาพอากาศโดยทัวไป (0.33
มก./ลบ.ม.)

4) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพบริเวณพื8 นทีก่อสร้าง และชุมชนโดยรอบ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในช่ วงก่อสร้ างจะพิจารณาจากกิจกรรม และรูปแบบของโครงการ
เป็ นสําคัญ ซึงปัจจัยทีจะนํามาพิจารณาในการประเมินผลกระทบ มีดังนี!

4.1) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายในพื8 นทีก่อสร้าง
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการดําเนินโครงการในช่วงก่อสร้ างของคนงานในบริเวณพื!นที
ก่อสร้ างโครงการ
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อสุขภาพ
ของประชาชน

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

1. คุณภาพอากาศ
- การปรับเกลียพื!นทีโครงการด้ วย
เครืองจักร
- การขุ ด ทํา ฐานราก บ่ อ บํา บั ด
นํา! เสีย บ่ อ หน่ ว งนํา! ถัง เก็บ นํา!
ใต้ ดิน และบ่อลิฟต์
- การเท หล่อขึ!นโครงสร้ างอาคาร
- การตัด เจียรกระเบื!องปูพ! ืน ผนัง
อาคาร
- การกวาดพื! นจากชั!นบนลงสู่ช!ัน
ล่ า ง โดยไม่ ฉี ด พรมนํา! ลงสู่ ช!ั น
ล่าง
- การเทเศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งทีมี ฝุ่ น
ปะปน จากชั!นบนลงสู่ช!ันล่าง

ด้ านร่างกาย
- ประชาชนมี โ อกาสเกิ ด โรคต่ อ ระบบทางเดิ น
หายใจ เนืองจากฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย และควัน
จากการเผาไหม้ ข องเครื องยนต์ บ รรทุ ก และ
กิจกรรมจากการก่อสร้ าง.
ด้ านจิตใจ
- ฝุ่ น ควั น และกลิ นที เกิด จากรถบรรทุ ก และ
เครืองจักรอาจรบกวนการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้
ทีอยู่โดยรอบทําให้ เกิดสภาวะทางจิตทีไม่ดี
1. อาคารทีได้รบั ผลกระทบด้านฝุ่ นละออง
- อาคารทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ าง
มาก เป็ นอาคารทีอยู่ ท างทิศ เหนื อ ซึงได้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลจ ากก ระ แสลม หลั ก ในช่ ว งเ ดื อ น
กุ ม ภาพั น ธ์-พฤษภาคม ได้ แ ก่ อาคารชุ ด พั ก

1. ตรวจสอบเครืองจักรกลทีใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
เพือลดการเกิดเขม่า และควัน
2. จัด ให้ มี ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (mesh sheet) คลุม อาคารเท่ า กับ ความสูง
อาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง และต้ องตรวจสอบความมันคงแข็งแรง การ
ฉีกขาดของผ้ าใบสมําเสมอ เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
3. ต้ องดูแลความแข็งแรงของผ้ า ใบ โดยเฉพาะชั!นทีสูงมากขึ!น เพือ
ป้ องกันการปลิวตกหล่นของผ้าใบ
4. เลื อ กใช้ วั ส ดุ ป ระกอบสํา เร็จ รู ป หรื อ กึ งสํา เร็ จ รู ป ที มี ก ารหล่ อ
คอนกรีตในพื!นทีโครงการน้ อยทีสุด
5. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตัดการเจียรกระเบื!องปูพ! ืน และวัสดุ
ต่างๆ พร้ อมทั!งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
6. การตั ด กระเบื! องปู พ! ื นหรื อ ผนั ง ให้ ใ ช้ วิ ธี ตั ด เปี ยก โดยมี นาํ! หล่ อ
ระหว่างใบพัดและกระเบื!อง เพือป้ องกันฝุ่ นละออง
7. ฉีดพรมนํา! ทุกครั!งก่อนกวาดพื!น และทําความสะอาดพื!นผิว เพือลด
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
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กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อสุขภาพ
ของประชาชน

อ า ศั ย VOQUE Residential Condominium
- การผสมปูนซิเ มนต์เ พือก่อผนัง
Sukhumvit 31 สูง 8 ชั!น กับ 1 ชั!นใต้ดนิ จํานวน
ฉาบ ปูกระเบื!อ ง โดยขาดความ
1 อาคาร ถัด ไปเป็ นถนนซอยสุขุม วิท 31 และ
ระมัดระวัง
อาคารอยูอ่ าศัยรวมให้เช่า RAYA Sukhumvit สูง
- การขนถ่ าย และเทวัสดุก่อสร้ าง
8 ชั!น จํานวน 1 อาคาร (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)
จากรถบรรทุก
- เขม่ า ควั น และกลิ นไอเสีย ของ - อาคารทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่ อนข้ าง
มาก เป็ นอาคารทีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื องยนต์ ร ถคนงานก่ อ สร้ า ง
ซึงได้ รับอิทธิพลจากกระแสลมหลักในช่ วงเดือน
และรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
มิถุนายน-กันยายน ได้ แก่ ถนนซอยสุขุมวิท 31
ได้ แก่ ก๊ า ซ CO, HC, NOx ,
กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ องจราจร/
PM-10, TSP และ SO2 โ ด ย
ทิศ ทาง และลํา รางสาธารณะ กว้ า ง 3.1-3.5
ช่ ว งเวลาทีมีก ารขนส่ง วั ส ดุ โ ดย
เมตร ถัดไปเป็ นพื!นทีว่างรอการใช้ ประโยชน์
เฉลียวันละประมาณ 50 เทียว
- ฝุ่ นและเศษดินตกหล่ นบนถนน - อาคารทีได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่ อนข้ าง
มาก เป็ นอาคารทีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึง
ภายในโครงการ ซอยสุขมุ วิท 31
ได้ รั บ อิท ธิพ ลจากกระแสลมหลั ก ในช่ ว งเดื อ น
ถนนสุขุม วิ ท และเส้ น ทางทีรถ
ตุลาคม-มกราคม ได้ แก่ ทางเข้ า-ออกทีดินส่วน
บรรทุกวิงผ่าน
บุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที 71/4 (สูง 2 ชั! น จํา นวน 1 หลั ง ) และ
บ้ านเลขที 71/5 (สูง 2 ชั!น จํานวน 2 หลัง)
2. ความเข้มข้นฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างอาคาร
- คาดว่าเกิดฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมือรวมกับผล
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุ บัน
(0.068 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร) จะเพิ ม
เป็ น 0.072-0.075 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์เ มตร
(ค่ า ไม่ เ กินมาตรฐานความเข้ ม ข้ นฝุ่ นละอองใน
บรรยากาศ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับ
ที 24 พ.ศ.2547)
- คาดว่าเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM-10) เมื อรวมกั บ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
อ า ก า ศ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ น ปั จ จุ บั น (0.031
มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์เ มตร) จะเพิ มเป็ น 0.031
มิลลิก รัม /ลูกบาศก์เ มตร (ค่ าไม่ เ กินมาตรฐาน
ความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 0.12
มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ งแวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที 24
พ.ศ.2547)
3. ประเมินระดับความเสียงของผลกระทบ
- งานปรับเตรียมพื!นที ระดับน้ อย
- งานก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
- งานขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
4. ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ทีใช้ในการ
ก่อสร้าง จํ านวน 50 คัน
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8. จัดปล่ องยางทิ!งเศษวัสดุก่อสร้ าง หรือลิฟต์ขนของเท่า กับ ความสูง
ของอาคาร
9. รถบรรทุ ก ทีขนส่ งวั สดุก่ อ สร้ า ง และรถขนส่งคนงาน เมือลงวัส ดุ
อุปกรณ์ภายในพื!นทีก่อสร้ างเรียบร้ อยแล้ ว ห้ ามติดเครืองยนต์รถทิ!ง
ไว้ เด็ดขาด เพือเป็ นการลดเขม่าควัน และกลิน
10. ฉีดพรมนํา! บริเวณพื!นทีก่อสร้ าง และบริเ วณทีก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง
วันละ 2 ครั!ง ช่ วงเวลาประมาณ 8.00 และ 12.00 น. ทุกวัน และ
เพิมความถีในการฉีดพรมนํา! ทุก 2 ชัวโมง สําหรับช่ วงฤดูร้อน และ
ฤดูหนาว เพือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
11. ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ทใช้
ี ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุ ในภาชนะที
ปิ ดมิดชิด และจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พือป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
12. การกองวัสดุทมีี ฝนต้
ุ่ องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในทีปิ ดล้ อมทั!งด้ าน
บนและด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือฉีดพรมด้ วยนํา! เพือทีให้ ผวิ เปี ยกอยู่
เสมอหรือวิธกี ารอืนทีเหมาะสม
13. การผสมคอนกรีต หรือ ปูน การไสไม้ การกระทํา ใดๆ ทีก่อให้ เ กิด
มลพิษต้ องทําในพื!นทีทีคลุมด้ วยผ้ าคลุม หรือในห้ องทีมีหลังคา และ
ผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือวิธกี ารอืนทีเหมาะสม
14. จัดให้ มีระบบการรับ เรืองร้ องเรีย น และแนวทางการสอบถามเพือ
ค้ นหาข้ อเท็จจริงและสาเหตุ เพือกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อ
ไป
15. เจ้ าของโครงการแต่ งตั!งให้ มีเจ้ าหน้ าทีทีมีความรู้และประสบการณ์
ด้ านสุขภาพชุมชนให้ มีหน้ าทีรับผิดชอบด้ านปัญหาสุขภาพทีเกิดขึ!น
จากการก่อสร้ างโครงการโดยตรง ตั!งอยู่ภายในพื!นทีโครงการ เพือ
ง่ า ยต่ อ การร้ อ งเรีย น และการทํา เรืองชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ ปั ญ หา
สุขภาพของชุมชน
16. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีของโครงการพบปะพูดคุยกับชุมชนอย่างสมําเสมอ
เพือรับฟังปัญหา และนําเสนอแนวทางแก้ ไขหารือร่วมกับชุมชน
17. จัดให้ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื!นทีโครงการ หากผล
การตรวจวัดมีค่า เกินมาตรฐาน โครงการต้ อ งรีบ ดํา เนินการแก้ ไ ข
และปรับปรุงให้ ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที
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- ฝุ่ นล ะ อ อ ง รว ม (TSP) คา ด ว่ า จ ะ เ กิ ด ขึ! น
0.0193 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 1 รวมกับ คุณ ภาพอากาศบริ เ วณพื! นที
โครงการในปั จ จุ บัน (0.068 มก./ลบ.ม.) จะ
เพิ มเป็ น 0.0873 มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ (0.35 มก./ลบ.ม.) จะเพิมเป็ น
0.369 มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม. ไม่
เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่า 10 ไมครอน (PM10)
คาดว่าจะเกิดขึ!น 0.003 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 1 รวมกับ คุณ ภาพอากาศบริ เ วณพื! นที
โครงการในปั จ จุ บัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะ
เพิ มเป็ น 0.034 มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน
24 ชม.ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ (0.148 มก./ลบ.ม.) จะเพิ ม
เป็ น 0.151 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่ าจะเกิด
ขึ! น 0.0027 ppm รวมกับ คุณ ภาพอากาศของ
โครงการในปั จจุบัน (0.001 ppm) จะเพิมเป็ น
0.0037 ppm (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม.ไม่ เ กิ น
0.12 ppm)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะเกิดขึ!น
0.106 มก./ลบ.ม. รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศ
บริเวณพื! นทีโครงการในปั จ จุ บัน (0.83 มก./
ลบ.ม.) จะเพิมเป็ น 0.936 มก./ลบ.ม.
- สารประกอบไฮโดรคาร์บ อน (HC) คาดว่ า จะ
เกิด ขึ!น 0.0892 ppm รวมกับ คุ ณ ภาพอากาศ
ของโครงการในปั จ จุ บัน (3.11 ppm) จะเพิ ม
เป็ น 3.20 ppm (ปั จ จุ บั น ไม่ มี ค่ า มาตรฐาน
กําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึ!น
0.105 ppm ร ว ม กั บ คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ข อ ง
โครงการในปั จ จุ บั น (0.0246 ppm) จะเพิ ม
เป็ น 0.1296 ppm (ค่ ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่
เกิน 0.17 ppm)
ด้ านร่างกาย
1. วางแผน เวลา และวิธกี ารก่อสร้ าง เพือลดเสียง และแรงสันสะเทือน
2. เสียง
ให้ ม ากทีสุด โดยจั ด ช่ ว งเวลาให้ เ หมาะสม และเลื อ กใช้ วิ ธีก าร
- ขั! น ตอนในการขุ ด เจาะทํา ฐาน - มีโอกาสเสียงต่ อการได้ ยิน เสีย งจากการลงวัส ดุ
ก่อสร้ างทีสามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสันสะเทือนได้
ก่อสร้ าง การเจาะ การตอก การเคาะ การตัด การ
ราก เสาเข็ม และขึ!นโครงสร้ า ง
ดี
เจียร และการทิ!งเศษวัสดุก่อสร้ างลงจากอาคาร
อาคาร
2. มีแผนงาน และกํา หนดเวลาทีชั ดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัย ข้ า งเคีย ง
- วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ และ
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เครื องจั ก รที ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย ง
ได้ แก่ Crane เครื องตั ด เหล็ ก
สว่าน และเครืองเจียร์
- ขั!นตอนในการทํางาน ได้ แก่ งาน
ขุดเจาะ ฐานราก งานโครงสร้ าง
การตอก การทุ บ การโยนเศษ
วัสดุก่ อ สร้ า งหรื อ ไม้ แบบจากที
สูง และการ กระทบกันของแผ่น
เหล็ก
- คนงาน จากการตะโกน พูด คุย
ร้ องเพลง และใช้ วาจาที ไม่
เหมาะสม
- รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ าง ใน
การเร่ ง เครื อง การติ ด เครื อง
และการขนวั ส ดุ ข! ึ น-ลงจากรถ
บรรทุก

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อสุขภาพ
ของประชาชน
ด้ านจิตใจ
- เสีย งที เกิ ด จากการลงวั ส ดุ ก่ อ สร้ างและเสี ย ง
ตะโกนคุยกันของคนงานก่อสร้ าง อาจรบกวนโสต
ประสาททําให้ เกิดสภาวะทางจิตทีไม่ดี
อาคารทีอยู่ติดโครงการแต่ ละด้ าน ได้ รับผลกระทบ
ด้ านเสียง ดังนี!
- ทิ ศ เหนื อ ติ ด อาคารชุ ด พั ก อาศั ย VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31 สู ง
8 ชั!น กับ 1 ชั!นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ได้ ยิน
เสี ย งในระดั บ 85.8-89.8 dB(A) เมื อผ่ า น
กําแพงกันเสียงของโครงการรวมระดับเสียงพื!น
ฐานเท่า กับ 54.2-62.04 dB(A) ซึงไม่ เ กินค่ า
มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม.
- ทิศใต้ ติด ทางเข้ า -ออกทีดินส่วนบุคคล กว้ าง
ประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ านเลขที 71/4
(สู ง 2 ชั! น จํา นวน 1 หลั ง ) และบ้ านเลขที
71/5 (สูง 2 ชั!น จํานวน 2 หลัง) ได้ ยินเสียงใน
ระดับ 83.0-57.0 dB(A) เมือผ่านกํา แพงกัน
เสียงของโครงการรวมระดับเสียงพื!นฐานเท่ากับ
54.9-60.8 dB(A) ซึ งไม่ เกิ น ค่ ามาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชม.
- ทิศตะวันออก ติด ถนนซอยสุขุม วิท 31 กว้ า ง
8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ อ งจราจร/
ทิศ ทาง และลํา รางสาธารณะ กว้ า ง 3.1-3.5
เมตร ถัดไปเป็ นพื!นทีว่างรอการใช้ ประโยชน์
- ทิศ ตะวั น ตก ติ ด อาคารต้ น แบบฉั น ทศึ ก ษา
เฉลิมพระเกีย รติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง
16 ชั! น ของโรงเรี ย น สาธิ ต มหาวิ ท ยา ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ได้ ยิ น เสีย งในระดั บ 85.5-59.5 dB(A) เมื อ
ผ่านกําแพงกันเสียงของโครงการรวมระดับเสียง
พื! นฐานเท่ า กับ 54.2-62.3 dB(A) ซึงไม่ เ กิน
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน เมือมีความจําเป็ นต้ องทํางานทีก่อให้
เกิดเสียงดัง
สํารวจร่วมกันระหว่างผู้รบั เหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ างเคียง
ทีติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ าง
โครงการ เพือร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้ องกันผลก
ระทบทีอาจเกิดขึ!น
จัดให้ มีคณะกรรมการร่ วมระหว่ า งอาคารข้ า งเคีย งโครงการ และ
เจ้ าของโครงการ เพือประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้ างของ
โครงการ และหาแนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
จัดช่ องทางรับเรืองราวร้ องทุกข์กับชุมชนใกล้ เคีย ง กรณีมีการร้ อง
เรียนให้ แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ใน
กรณีทต้ี องมีการก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว ต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พัก
อาศัยข้ างเคียงทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทั!งนี! ต้ องเป็ นกิจกรรม
ต่อเนืองเป็ นครั!งคราว เช่น การเทปูน และดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา
22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนิน
กิจกรรมการก่อสร้ าง
กรณีทเกิ
ี ดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ทีมีผ้ ูสงู อายุ ผู้ป่วย
และเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว จนไม่สามารถดํารงชีวิต
ประจํา วันอยู่ ไ ด้ และผู้พั ก อาศัย ร้ อ งขอ โครงการต้ อ งจัด หาทีพั ก
ชัวคราวให้ เพือลดผลกระทบ ทีเกิดขึ!น จนกว่าโครงการดําเนินการ
แล้ วเสร็จ หรือจบขั!นตอนทีมีเสียงดังรบกวน พร้ อมทั!งรับผิดชอบค่า
ใช้ จ่ายทั!งหมด
จัดลํา ดับงานทีทํา ให้ เกิดเสียงดังให้ มีความถีของกิจกรรมน้ อยทีสุด
และควรเป็ นช่วงเวลาทีเหมาะสม
จัดให้ มีกาํ แพงกันเสียงชัวคราวทีสามารถเคลือนทีได้ โดยรอบแหล่ง
กําเนิดเสียง ซึงกําแพงกันเสียงสามารถลดระดับความดังของเสียงให้
อยู่ใ นระดับ เสีย งทีชุ ม ชนยอมรับ ได้ หรือ วิ ธีก ารอืนทีสามารถลด
ระดับ ความดังของเสีย งให้ อ ยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐานได้ รายละเอีย ด
ดังนี!
- ช่ ว งทํา ฐานราก เป็ นผนั ง กัน เสีย ง Cylence รุ่น Zoundblock
STC47 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซเิ มนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั!น 2 ด้ าน
กรุช่ อ งว่ า งด้ ว ยแผ่ น กรุผ นั ง Cylence รุ่น Zoundblock S050
ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ โดยนําไปวางรอบแหล่งกําเนิด
เสีย ง ช่ วงทํา ฐานราก ระยะห่างจากแหล่ งกํา เนิด ประมาณ 0.5
เมตร กว้ างประมาณ 6.0 เมตร ยาวประมาณ 15.0 เมตร ความ
สูงประมาณ 7.2 เมตร และช่วงตกแต่งอาคาร ใช้ กาํ แพงกันเสียง
สูง 3.0 เมตร ปิ ดทึบ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A)
- ช่ วงขึ!นโครงสร้ า ง เป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock
STC51 เป็ นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 10 มิลลิเมตร 1 ชั!น 2
ด้ า น กรุ ช่ อ งว่ า งด้ ว ยแผ่ น กรุ ผ นั ง Cylence รุ่ น Zoundblock
S050 ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้ โดยนําไปวางรอบแหล่ง
กําเนิดเสียง ช่วงทําฐานราก ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดประมาณ
0.5 เมตร กว้ าง X ยาว ประมาณ 6 X 6 เมตร ความสู ง
ประมาณ 7.2 เมตร ปิ ดล้ อ มแหล่ งกํา เนิด เสีย ง สามารถลด
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ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อสุขภาพ
ของประชาชน

ด้ านร่างกาย
3. แรงสันสะเทือน
- ขั! น ตอนในการขุ ด เจาะทํา ฐาน - ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงทีสัมผัสการสันสะเทือนเป็ น
เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อทางเดินอาหาร เช่น
ราก และเสาเข็ม
แผลในกระเพาะอาหาร และการขับถ่ายผิดปกติ
- วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ และ
ความคมชัดของการมองเห็นเสือม และมีอาการ
เครื องจั ก รที ก่ อ ให้ เ กิด การสัน
เดินเซ เป็ นต้ น
สะเทือน ได้ แก่ Crane เครืองตัด
ด้ านจิตใจ
เหล็ก สว่าน และเครืองเจียร์
- การสันสะเทือ นจากการก่อ สร้ า งโครงการ อาจ
รบกวนการใช้ ชี วิต ประจํา วันของประชาชนทีอยู่
อาศัยใกล้ เคียงได้
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ระดับเสียงลงได้ 51 dB(A)
10. เลือกตําแหน่งการติดตั!งเครืองจักรกลให้ ห่างจากอาคารใกล้ เคียงให้
มากทีสุด เพือลดเสียงดังจากเครืองจักร
11. เข้ มงวดต่ อการปฎิบัติงานของคนงานเพือลดการเกิดเสียงดัง เช่ น
การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุ
การก่อสร้ างด้ วยความนุ่มนวล
12. ควบคุม การเกิด เสีย งดัง โดยเปลี ยนอุป กรณ์ หรือ เครืองจัก รจาก
เครืองยนต์เป็ นเครืองไฟฟ้ า
13. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครืองมือ เครืองจักรให้ อยู่ในสภาพทีดี
และมีฝาครอบ เพือลดระดับเสียง
14. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ น ในการตัดการเจียรกระเบื!องปูพ! นื และวัสดุ
ต่างๆ ทุกชัน! พร้อมทัง! จัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
15. กรณีทผูี ้ พักอาศัย ข้ างเคีย งโครงการได้ รับความเดือดร้ อนจากการ
ก่อสร้ างโครงการ เจ้ าของโครงการจะต้ องเข้ าไปพูดคุยประสานงาน
กับบ้ า นพักอาศัย ทีได้ รับ ความเดือดร้ อ น เพือหาแนวทาง และวิธี
แก้ไขปัญหาทีรวดเร็วทีสุดซึงสามารถยอมรับได้ ท!งั สองฝ่ าย
1. การเจาะเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วิธี Full Centre Auger With Pile Toe
Grouting (FC-PTG) ซึงเป็ นวิธีทีไม่ มีแรงสันสะเทือน และมีเสียง
รบกวนน้ อย เพือลดแรงสันสะเทือนต่ออาคารข้ างเคียงน้ อยทีสุด
2. ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ า ทีจากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไป
แจ้ งต่ อผู้พักอาศัยทีอยู่ติดพื!นทีโครงการ และพื!นทีใกล้ เ คีย ง โดย
เฉพาะโครงการอาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒ
ประสานมิตร ฝ่ ายประถม พร้ อมทั!งแจ้ งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ า
หน้ า ทีควบคุมการก่อ สร้ าง เพือให้ สามารถติด ต่ อ กับ โครงการได้
โดยตรง และแจ้ งกําหนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาทีจะเจาะ
เสาเข็มให้ กลุ่มพื!นทีติดโครงการทราบอย่างชัดเจน
3. การวางลําดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวาง
ลําดับการเจาะเสาเข็มให้ มีแรงดันด้ านข้ างกระจายไปในทิศทางทีมีสงิ
ปลูกสร้างน้อยทีสุด
4. ตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้ างทํา เสาเข็ม ประสานงาน
กับอาคารข้ างเคียงให้ ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้ อมถ่ายรูปเป็ นหลัก
ฐานและจัดทํา สํา เนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กับโครงการ 1 ชุด และ
เจ้ าของอาคาร 1 ชุด เพือใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมินหาก
เกิดความเสียหาย
5. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้ างเคียง หากมีความเสียหาย
จากการเจาะเสาเข็ม และการก่อสร้ างของโครงการ เจ้ าของโครงการ
ต้ องรับผิดชอบความเสียหายทัง! หมดทันที
6. จัดทีมงานฝ่ ายช่างและวิศวกรเข้ าประเมินพื!นทีทีได้ รับการเดือดร้ อน
จากการทําเสาเข็มของโครงการ เพือซ่อมแซมอาคารและหรือส่วน
ของอาคารทีแตกร้ าวทรุดตัวทันที เมือมีการเข้ าแจ้ งเหตุ ให้ สามารถ
กลับมาใช้ งานได้ ตามปกติทนั ที
7. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยต้ องครอบคลุมถึง
ค่าเสียหายของอาคารข้ างเคียง และความเสียหายจากการก่อสร้ าง
ต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกด้ วย
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อสุขภาพ
ของประชาชน

4. อุบตั ิเหตุจากการก่อสร้าง และ ด้ านร่างกาย
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของวัสดุ
ก่อสร้ าง
- ประชาชนมีความเสียงต่อการได้ รับอุบัติเหตุบน
ท้องถนนเพิมมากขึ!น
ด้ านจิตใจ
- เกิดความกังวลต่ อ อุบัติเ หตุทีจะเกิดขึ!นจากการ
ขนส่งและการก่อสร้ าง
ความหนาแน่นของถนนทีเกียวข้ อง
- ถนนสุขมุ วิท 31 ช่วงก่อสร้ าง จะมีค่าระดับการให้
บริการมีความหนาแน่นเพิมขึ!นเล็กน้ อย แต่ยังคง
อยู่ในระดับเดิม
- ถนนสุขุมวิท ช่ วงก่อ สร้ า ง มีความหนาแน่ นเพิม
ขึ!นเล็กน้ อย แต่ยังคงอยู่ในระดับเดิม
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8. จัดศูนย์รับเรืองราวร้ องทุกข์กบั ชุมชนใกล้ เคียง พร้ อมเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ โดยเฉพาะฝ่ ายช่าง และวิศวกรโครงการ กรณีมีการร้ องเรียน
ให้ แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
9. ต้ องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้ างทุกขั!นตอน เพือป้ องกันความเสีย
หายแก่อาคารข้ างเคียง
10. ตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือน บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ หาก
ผลการตรวจวัดมีคา่ เกินมาตรฐาน โครงการจะต้องรีบดําเนินการแก้ไข
และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยูใ่ นระดับมาตรฐานทันที หากกรณีมี
ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวหรือร้องเรียนจากอาคารข้างเคียง ได้แก่
อาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31, บ้ าน
เลขที 71/4, บ้ า นเลขที 71/5 และโรงเรีย น สาธิต มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม) โครงการต้ องเพิมจุด
ตรวจวัดแรงสันสะเทือนในบริเวณทีได้รบั ผลกระทบ
11. กําหนดช่ วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่ วงเวลา 8.00-17.00 น. ใน
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทัง! หลีกเลียงการเจาะเสาเข็มในช่วงเวลา
กลางคืน ซึงจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ น
แต่ในกรณีทจํี าเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบ และได้ รับ
อนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
1. จํา กัด ความเร็ว ของรถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งไม่ ใ ห้ เ กิ น 30
กิโลเมตร/ชัวโมง และกําชับให้ ขับรถด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ งเมือเข้ า สู่เ ขตชุ ม ชน และจุ ด ทีเข้ า -ออกพื! นที
โครงการ
2. เจ้ าของโครงการต้ องกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับ
รถห้ ามใช้ สารกระตุ้นออกฤทธิzต่อจิตประสาท และห้ ามดืมสุราขณะ
ปฏิบัติงาน
3. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิงของทีจะขน
ย้าย เพือป้ องกันการทรุดตัว และความเสียหายของถนนทีเป็ นเส้นทาง
ผ่านของรถบรรทุก
4. เมือมีการชํา รุดของถนนซอยสุขุมวิท 31 อันเนืองมาจากการขนส่ง
วัสดุก่อสร้ า ง โครงการจะต้ องดํา เนินการแก้ ไ ขซ่ อมแซมโดยทันที
และไม่ต้องรอให้ มกี ารก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็จ
5. จัดระบบการจราจรให้ ปลอดภัย โดยติดตั!งป้ ายสัญญาณจราจร ไฟ
ส่องสว่ างบริเวณด้ า นหน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่ ว งเวลา
กลางคืน
6. จัดเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกด้ านการจราจร
ตลอดเวลาก่อสร้ าง โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทางเข้ า-ออกในช่ วง
การขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และคนงาน
7. จั ด เตรี ย มพื! นที จอดรถยนต์ และกองเก็บ วั ส ดุ ก่ อ สร้ างภายใน
โครงการอย่ า งเพี ย งพอในตํา แหน่ ง ที สะดวกต่ อ การเข้ า -ออก
โครงการ และห้ ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่
ทางบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพือไม่ให้ กีดขวาง
การจราจร
8. จัดเตรียมพื!นทีสําหรับล้ างล้ อรถบรรทุกภายในพื!นทีก่อสร้ าง โดยใช้
สายฉี ด นํา! แรงดั น สูง (Water Jet) ฉี ด ล้ า งเศษดิ น ออกจากล้ อ รถ
อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
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5. การจัดการนํ8าเสีย
- ถ้ าไม่มีการบําบัดนํา! เสีย
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บรรทุกให้ สะอาดก่อนวิงออกภายนอกโครงการ
9. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนน้ อยทีสุด เพือหลีกเลียงปัญหาการจราจร โดยกําหนดช่ วง
การขนส่งไว้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
10. ใช้ ผ้าใบคลุมวัสดุก่อ สร้ า งขณะขนส่ง เพือป้ องกันการตกหล่ นและ
กรณีทความยาวของวั
ี
สดุก่อสร้ างมากกว่ากระบะบรรทุกต้ องติดตั!ง
สัญ ญาณให้ รถยนต์ทีตามหลัง มองให้ ชั ด เจน และเป็ นไปตามข้ อ
กําหนดของกรมการขนส่งทางบก
11. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องทํา ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาทีวิง
และระยะเวลาก่อสร้ างโครงการ และเมือมีการชํา รุดเสียหายเกิดขึ!น
จากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องแก้ไขให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม
- เกิดเชื!อจุลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวทีทําให้ เกิดโรค 1. จัดระบบระบายนํา! ชัวคราวรอบพื!นทีก่อสร้ างเป็ นรางระบายนํา! แบบ
ได้ โดยเชื! อโรคเหล่ า นี!จ ะเข้ า สู่ร่า งกายจากการ
เ ปิ ด ก ว้ า ง 1.0 x1.0 เ มต ร และ บ่ อ ดั ก ข ย ะ จํา น ว น 2 บ่ อ
สัมผัสเข้ าทางปาก และกินโดยไม่ได้ ต!งั ใจ
ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อ นระบายเฉพาะนํา! ใสออกนอกพื!นที
โครงการ ลงสู่ทอ่ ระบายนํา! สาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31
2. จัดห้ องนํา! คนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพื!นทีก่อสร้ าง จํา นวน 10 ห้ อง
พร้ อ มระบบบํา บัด นํา! เสีย แบบเกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ และเติ ม
อากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จํา นวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายนํา! สาธารณะ
3. จัดห้ องนํา! คนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํา นวน 10 ห้ องพร้ อม
ระบบบํา บัด นํา! เสีย แบบเกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ และเติม อากาศ
ขนาด 6 ลู ก บาศก์ เ มตร จํา นวน 2 ชุ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บํา บัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม /ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อ ระบาย
นํา! สาธารณะ
4. จัด หัว หน้ า คนงาน หรือ ผู้ ควบคุ ม ดูแ ลให้ ค นงานดูแ ลรัก ษาความ
สะอาดของห้ องนํา! อย่างสมําเสมอ เพือป้ องกันกลินเหม็น และเป็ น
แหล่งเพาะพันธุเ์ ชื!อโรค
5. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกํา จัดเป็ นประจํา ทุก 2 เดือน/ครั!ง หรือ
เมือส่วน บ่อเกรอะเต็ม
6. เมือเสร็จสิ!นการก่อสร้ างให้ สบู ตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรอง
ทิ!งทั!งหมด พร้ อมฆ่าเชื!อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
7. จัดคนงานทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพือป้ องกันมิให้ เศษดิน
และเศษวัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา!
8. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาํ! อย่างประหยัด เพือลดปริมาณการเกิดนํา! เสีย
9. ห้ ามทิ!งเศษขยะ/เศษวัสดุก่อสร้ าง/เคมีภณ
ั ฑ์ใดๆ และนํา! เสียทีไม่ได้
ผ่านการบําบัดลงในท่อระบายนํา! สาธารณะด้ านหน้ าโครงการโดยเด็ด
ขาด
10. กํา หนดให้ มีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยตรวจวัด pH, BOD,
SS, Settleable Solid, TDS, Sulfide, TKN แ ล ะ Fat, Oil and
Grease จากนํา! ทิ!งบริเวณพื!นทีก่อสร้ าง เดือนละ 1 ครั!ง ตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม เรื อง กํา หนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํา! ทิ!งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด พ.ศ. 2548
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด
6. การจัดการขยะมูลฝอย

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อสุขภาพ
ของประชาชน

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

- เป็ นแหล่ งเ พา ะพั น ธุ์ ที สํา คั ญ ของเ ชื! อ โรค 1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทีทนทาน และมีฝาปิ ดมิด ชิดขนาด 200
แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึงเป็ นพาหะนําโรคมาสู่
ลิตร ตั!งไว้ ภายในพื!นทีก่อสร้ างโครงการจํานวน 6 ถัง (ถังขยะเปี ยก
คน
3 ถัง และถังขยะแห้ ง 3 ถัง)
2. จัดคนงานทําหน้ าทีคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้ างทีสามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่
เศษวัสดุกอ่ สร้างทีสามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุกอ่ สร้างทีเหลือทิ!ง
เป็ นประจําทุกวัน
3. จัดพื!นทีสําหรับเก็บวัสดุก่อสร้ าง ไม่ปล่อยให้ กระจัดกระจายหลายจุด
เพื อความเป็ นระเบี ย บและสะดวกต่ อ การจั ด เก็บ โดยกองแยก
ระหว่างเศษวัสดุทสามารถนํ
ี
ากลับไปใช้ หรือขายได้ กบั เศษวัสดุทต้ี อง
นําไปกําจัด
4. กํา หนดให้ ผ้ ูรับ เหมาก่อสร้ างเป็ นผู้ดาํ เนินการนํา ขยะไปถมพื!นทีที
ต้ องการปรับถมระดับ หรือขายให้ แก่ผ้ ูรับซื!อเพือนําไปถมทีดิน ทัง! นี!
ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งสถานทีทิ!งหรือ แหล่ งรับซื!อเศษวัสดุดังกล่ าวให้
เจ้ าของโครงการรับทราบทุกครั!ง และสถานทีทิ!งต้ องได้ รับอนุญาต
จากเจ้ าของทีดินแล้ ว ตลอดจนเมือนํา ไปทิ!งแล้ ว ต้ อ งไม่ ก่ อ ความ
เดือดร้ อนแก่เ จ้ าของทีดินข้ างเคีย งด้ วย กรณีทีมีข้ อ ร้ อ งเรีย นและ
พิสจู น์ทราบได้ ว่าผู้รับเหมาของโครงการนําขยะจากโครงการไปทิ!งยัง
ทีห้ า มทิ!ง โครงการกํา หนดให้ มีบ ทปรับ และบทลงโทษ และต้ อ ง
ปรับปรุงแก้ ไขให้ กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงชดใช้ ค่าเสียหายต่อเจ้ าของ
ทีดิน
5. ติดต่อประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขยะมูลฝอยไป
กําจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้ มีมูลฝอยเหลือตกค้ าง
6. ควบคุม คนงานก่อสร้ างไม่ใ ห้ ท! งิ ขยะในทีสาธารณะ หรือ ทีดินของ
บุคคลอืน และจัดให้ มีถงั ขยะรองรับบริเวณพื!นทีก่อสร้ าง
7. ตรวจสอบทีรองรับขยะให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทําความสะอาด
เป็ นประจํา เพื อมิ ใ ห้ เ ป็ นแหล่ ง อาศั ย ของแมลงสาบ หนู และ
แมลงวัน และป้ องกันกลินเหม็นทีจะรบกวนต่อพื!นทีข้ างเคียง

4.2) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายในพื8 นทีบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการดําเนินโครงการในช่วงก่อสร้ างของคนงานในบริเวณบ้ านพัก
คนงาน
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด
ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 น
การเข้ าพักอาศัยของคน 1. ขยะ และนํา! เสียของคนงาน อาจก่อให้ เกิด
ง า น บ ริ เ ว ณ บ้ า น พั ก
ปั ญหาด้ านกลินเหม็น เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
คนงาน
แมลงวัน ยุง หนู และการแพร่ ระบาดของ
เชื!อโรคสู่คนงานได้
2. กรณีเป็ นคนงานต่ างด้ าว อาจจะเป็ นพาหะ
ในการแพร่ เ ชื! อโรคต่ อ คนงานและชุ ม ชน
ข้ างเคียง
3. เกิ ด ความรํา คาญอั น เนื องมาจากการส่ ง
เสีย งดังทั!งจากการตะโกน พูดคุย ทะเลาะ
กั น และเปิ ดเพลงเสี ย งดั ง ของคนงาน
ก่อสร้ าง

1.

2.

3.
4.
5.

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม
จัดห้ องนํา! คนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัด
นํา! เสีย แบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการบําบัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
ระบายลงสู่ทอ่ ระบายนํา! สาธารณะต่อไป
จัดภาชนะรองรับ มูลฝอย และฝาปิ ดมิดชิด ขนาด 200 ลิต ร จํา นวน 10 ถัง
(ถังขยะเปี ยก 5 ถัง และถังขยะแห้ ง 5 ถัง) โดยกําชับให้ คนงานทิ!งขยะมูลฝอย
ในภาชนะทีจัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด
ติดต่อฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตทีรับผิดชอบพื!นทีบ้ านพัก
คนงาน ให้ เข้ ามาเก็บขนขยะของคนงานก่อสร้ างอย่างสมําเสมอ
ฉีดพ่นแมลง และพาหะนําโรคภายในบ้ านพักคนงาน ทุกๆ 1 เดือน
ตรวจสุขภาพคนงานทุกๆ 3 เดือน/ครั!ง
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บทที 4
กิจกรรม/แหล่งกําเนิด

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 น
แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม
4. เกิด ความกัง วลต่ อความปลอดภัย ในชี วิต 6. มีกฎข้ อ บังคับ ในการเข้ า พัก อาศัย และจัดให้ มีหัว หน้ า คนงานตรวจตรา และ
และทรัพย์สนิ ทําให้ เกิดสภาวะทางจิตทีไม่ดี
ควบคุมกฎระเบียบ
7. การเข้ าพักบริเวณบ้ านพักคนงานต้ องจัดทําประวัติของคนงานและห้ ามนําบุคคล
ภายนอกเข้ ามายังพื!นทีบ้ านพักยกเว้ นได้ รับการตรวจสอบ และอนุญาตก่อน
8. จัดให้ มีการติดตั!งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้ านพักคนงานก่อ สร้ า งอย่า งน้ อย
จํานวน 6 ถัง โดยติดตั!งไว้ ในบริเวณทีมองเห็น และสามารถเข้ าไปใช้ งานได้ โดย
สะดวก

4.3) การประเมินผลกระทบจากการแพร่กระจายเชื8 อโรคของคนงาน
โรค
สาเหตุของการเกิดโรค
1.โรคระบบทางเดิ น เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้
หายใจ เช่ น โรค เช่ น ฝุ่ นละออง ควัน บุหรี ควันของ
ภูมิแพ้ โรคหอบหืด รถยนต์ เป็ นต้ น ทีฟุ้ งกระจายอยู่ใน
อากาศเข้ า สู่ร ะบบทางเดิ น หายใจ
จนระบบเกิดปฎิกริ ิยาตอบสนองต่อ
สารภูมิแพ้ ซึงเป็ นสาเหตุของการเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี!
สารก่ อ ภูมิ แ พ้ ยั ง กระตุ้ นให้ อ าการ
ของโรคกําเริบรุนแรงมากขึ!น
ี นพาหะ
2.โรคทีหนู เป็ นพาหะ เกิดจากการถูกหมัดหนูทเป็
นํ
า
โรคกั
ด
โดยหมั
ด
หนู
จ ะนํา เชื! อ
นําโรค
แบคที เ รี ย Yersinia pestis ที เป็ น
สาเหตุของโรคติดต่อมาสู่คน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้อม
1. ฉี ด พรมนํา! บริ เ วณพื! นที บ้ านพั ก คนงาน เพื อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง
2. หลีกเลียงสารก่อภูมิแพ้ ทเป็
ี นสาเหตุและสิงต่างๆ ทีจะกระตุ้น
ให้ เกิดโรค หรืออาการกําเริบ

มาตรการติดตาม

1. จัดเก็บมูลฝอยในทีรองรับทีทํา ด้ วยวัสดุแข็งแรง ใช้ งานได้ ดี - ตรวจสอบถังขยะมูลฝอยให้ อยู่
ในสภาพดี อ ยู่ เ สมอ ถ้ า มี ก าร
ไม่รัวซึม มีฝาปิ ดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดํา ก่อนนํา ไป
ชํา รุด ต้ อ งดํา เนิ น การแก้ ไ ขใน
กําจัด
ทันที
2. ทําความสะอาดท่อนํา! ทิ!งไม่ให้ มีเศษอาหารค้ าง หรืออุดตัน
3. หลีกเลียงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อนๆ
ื โดยเฉพาะ - ตรวจสอบรางระบายนํา! เป็ น
ประจํา ทุ ก 1 เดือ นเพื อมิ ใ ห้ มี
อย่างยิง ตัวหมัดทีอยูอ่ าศัยตามตัวสัตว์ในแหล่งทีเกิดโรค
การอุ ด ตั น เศษมู ล ฝอย เศษ
4. อุดรูรัวผนังในบ้ านพักคนงาน เพือทําลายทีอยู่อาศัยของหนู
อาหาร ซึงเป็ นแหล่งอาหารของ
5. กําจัดหนูด้วยวิธี วางกาวดักหนู หรือสารเคมีชนิดตายช้ า โดย
หนู
วางในบริเ วณทีอยู่อ าศัย หากิน ท่อ นํา! ทิ!งและในบริเ วณทีมี
ประวัตเิ คยพบเห็นหนู และจัดให้ มีการตรวจสอบและเก็บซาก - ตรวจสอบรอยรั!ว ผนั ง ในทีพั ก
อาศัยเป็ นประจําอยู่เสมอ
อย่างสมําเสมอ
6. กําจัดหนู และแหล่งเพาะพันธุ์หนู ก่อนและหลังรื!อถอนบ้ าน
พักคนงาน ห้ องนํา! ห้ องส้วม โดยวิธดี ังต่อไปนี!
- ปิ ดล้ อมบริเวณบ้ านพักคนงาน โดยทําการอุดรูต่างๆ ที
หนูอาจจะใช้ เป็ นทางหนีออกสู่ภายนอกระหว่างการรื!อ
ถอนได้ เช่ น ท่อระบายนํา! และรูตามผนัง เป็ นต้ น และ
จัดทําทางหนีให้ หนูโดยเฉพาะ เพือกันไว้ ไปกําจัดต่อไป
- กําจัดมูลฝอยทีตกค้ างอยู่บริเวณบ้ านพักคนงาน โดยให้
สํา นักงานเขตฯ เข้ ามารับไปกํา จัดให้ ถูกต้ อ งตามหลัก
สุขาภิบาล ไม่ให้ เหลือตกค้ าง
- สูบสิงปฎิกูลภายในถังบําบัดนํา! เสียสํา เร็จรูป โดยสํานัก
งานเขตฯ นําไปกําจัดให้ ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล และ
ฝังกลบถังบําบัดนํา! เสียสําเร็จรูปในทันที
- ทํา ความสะอาดพื!นทีภายหลังการรื!อถอน และเมือฉีด
พ่นยาแล้ วเสร็จทันที
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3. โรคที แมลงสาบ - เ กิ ด จ า ก ก า ร สั ม ผั ส ห รื อ รั บ
ประทาน เชื! อแบคทีเ รีย หนอน
เป็ นพาหะนํา โรค
พยาธิเชื!อไวรัส เชื!อโปรโตชัว และ
เช่ น โรคระบบทาง
เ ชื! อรา ที ติ ด มา กั บ แม ล งสา บ
เ ดิ น อา ห า ร โร ค
เนืองจากแมลงสาบชอบอยู่ ต าม
ระ บบลํา ไ ส้ โร ค
มูลฝอย
ท้ อ ง เ สี ย โ ร ค
ผิวหนัง และโรคตับ
อักเสบ เป็ นต้น

1.
2.
3.
4.
5.

4.โรคที ยุง เป็ นพาหะ - เกิดจากยุงลายทีเป็ นพาหะนํา โรค
กัด
นําโรค
- เกิด จากยุงก้ นปล่ อ งทีเป็ นพาหะ
นําโรคกัด
- เกิดจากยุงลายเสือทีเป็ นพาหะนํา
โรคกัด
- เกิดจากยุงรํา คาญทีเป็ นพาหะนํา
โรคกัด

1.

5.โรคทีแมลงวัน เป็ น - เกิด จากรับ ประทานอาหาร และ
นํา! ดืมทีไม่สะอาด มีแมลงวันตอม
พาหะ
โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระ หรือ
อาเจี ย นของผู้ ป่ วย และนํา เชื! อ
แพร่กระจายอยู่ในอาหาร และนํา!
ดืม

6.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มาตรการติดตาม

ปิ ดฝาถังมูลฝอยให้ แน่นอยู่เสมอ
เก็บอาหารสด และอาหารแห้ งในภาชนะทีปิ ดมิดชิด
ดูแล และรักษาความสะอาดบริเวณทีพัก อย่างสมําเสมอ
จัดเจ้ าหน้ าทีรักษาความสะอาดห้ องส้วม และห้ องอาบนํา!
ใช้ สารเคมีทมี ีความปลอดภัยฉีดพ่ นภายใน และรอบบริเวณ
ทีพักทุก 1 เดือน
กําจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลัง
รื!อถอนบ้ านพักคนงานห้ องนํา! ห้ องส้วม โดยวิธี ดังต่อไปนี!
- ฉีดพ่ นยากําจัดแมลงสาบบริเวณบ้ านพักคนงาน ห้ องนํา!
ห้ องส้ วม ก่ อ นและหลั ง การรื! อถอนเพื อป้ องกั น
แมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างทําการรื!อถอน โดย
ฉีดพ่นภายหลังเมือคนงานทัง! หมดย้ ายออกไปหมดแล้ ว
- กําจัดมูลฝอยทีตกค้ างอยู่บริเวณบ้ านพักคนงาน โดยให้
สํา นักงานเขตฯ เข้ ามารับไปกํา จัดให้ ถูก ต้ องตามหลัก
สุขาภิบาล ไม่ให้ เหลือตกค้ าง
- สูบสิงปฎิกูลภายในถังบําบัดนํา! เสียสํา เร็จรูป โดยสํานัก
งานเขตฯ นําไปกําจัดให้ ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล และ
ฝังกลบถังบําบัดนํา! เสียสําเร็จรูปในทันที
- ทํา ความสะอาดพื!นทีภายหลังการรื!อถอน และเมือฉีด
พ่นแล้ วเสร็จทันที
ขวดนํา! กระป๋ อง หรือภาชนะอืนทีอาจจะเก็บขังนํา! หากไม่ใช้
ให้ ควําหรือใส่ถุง เพือไม่ให้ มนี าํ! ขัง
ปิ ดปากภาชนะเก็บนํา! อย่างมิดชิด เพือไม่ให้ ยุงเข้ าไปวางไข่
ติดตั!งมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง
สํารวจ และกําจัดแหล่งลูกนํา! ยุงลายบริเวณทีพักเป็ นประจํา
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขเข้ ามาฉีดพ่ นยา ในกรณีทโรคไข้
ี
เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณทีพักอาศัย
เก็บทํา ลายเศษวัสดุต่างๆ เช่ น ขวด ไห กระป๋ อง ฯลฯ หรือ
คลุมให้ มิดชิดเพือไม่ให้ รองรับนํา! ได้ จะช่วยกําจัดแหล่งเพาะ
พันธุย์ ุงได้ ดี
จัดให้ มีห้องส้วมทีสะอาด และถูกหลักสุขาภิบาล
ดืม และใช้ นาํ! ทีสะอาด
ล้ างมือทุกครั!งก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้ าส้วม
รับประทานอาหารทีปรุงเสร็จใหม่ ห้ ามรับประทานอาหารทีมี
แมลงวันตอม
เก็บภาชนะทีใส่อาหารให้ มิดชิด ไม่ให้ แมลงวันไปตอมได้
ฉีดพ่นยากําจัดแมลงวันในบริเวณทีมีแมลงวันชุกชุม
ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้ าทํางาน
กํา จัด แมลงวัน และแหล่ งเพาะพันธุ์ ก่อ นและหลังรื!อ ถอน
บ้ านพักคนงาน ห้ องนํา! ห้ องส้วม โดยวิธดี ังต่อไปนี!
- ฉีดพ่ นยาฆ่าแมลงวันทั!งก่อน และหลังรื!อถอน โดยฉีด
พ่นภายหลังเมือคนงานทั!งหมดย้ ายออกไปหมดแล้ ว
- กําจัดมูลฝอยทีตกค้ างอยู่บริเวณบ้ านพักคนงาน โดยให้
สํา นั ก งานเขตฯ มารั บ ไปกํา จั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาล
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- ตรวจสอบถังมูล ฝอยให้ อ ยู่ ใ น
สภาพอยู่เสมอ ถ้ ามีการชํา รุด
ต้ องดําเนินการแก้ ไขในทันที
- ใช้ ส ารเคมี ทีมี ค วามปลอดภัย
ฉีดพ่ นภายหลังรื!อถอนบ้ านพัก
คนงาน

- ตรวจสอบ และกํา จั ด แหล่ ง
เพาะพันธุ์ลูกนํา! ยุงลายประจํา
สัปดาห์ละ 1 ครั!ง

- ตรวจสอบถัง มูล ฝอยให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดีอยู่เสมอ
- ตรวจสอบห้ องนํา! -ห้ องส้ วม ให้
สะอาดอยู่เสมอ
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มาตรการติดตาม

- สูบสิงปฎิกูลภายในถังบําบัดนํา! เสียสํา เร็จรูป โดยสํานัก
งานเขตฯ นําไปกําจัดให้ ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล และ
ทําการฝังกลบถังบําบัดนํา! เสียสําเร็จรูปในทันที
- ทําความสะอาดพื!นทีภายหลังรื!อถอน และเมือฉีดพ่นยา
แล้ วเสร็จทันที

4.4) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภายในช่วงเปิ ดดําเนินการ
สรุปผลกระทบต่อสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนทีอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ และผู้พัก
อาศัยในโครงการ และมาตรการป้ องกันลดผลกระทบสิงแวดล้ อม มีดังนี!
แหล่งกําเนิด

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อ
สุขภาพของประชาชน

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม

- เกิดจากการระบายความร้ อนออกจากเครือง 1. ปลูกไม้ ยืนต้ นตามแนวรั!วโครงการ เพือเป็ นแนวกํา บังความร้ อนจากเครือง
1. คุณภาพอากาศ
ปรับอากาศ
- เกิดจากการระบายความร้ อน ปรับอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยรอบ
2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้ วัสดุทเป็
ี นมิตรกับสิงแวดล้ อม รวมทั!ง
ออกจากเครืองปรั บ อากาศ โครงการ
พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพือให้ อาคาร
ออกสู่บ รรยากาศภายนอก - ภายในอาคารมีภาระการทําความเย็นประมาณ
ไม่ร้อน หรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึงสามารถลดการใช้ เครืองปรับอากาศได้
228.62 ตัน เกิด ความร้ อ นจากคอยล์ ร้อ นสู่
โดยรอบโครงการ
บรรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ 0.021
ในระดับหนึง
O
๐
C ทํา ให้ อุณหภูมิสงู สุดเพิมขึ!นจาก 35.6 C
เป็ น 35.621 ๐ C คาดว่ า เกิด ขึ!นแบบไม่ มีนัย
สําคัญ
- เชื!อโรคทีเกิดจากเครืองปรับ - สาเหตุมาจากเชื!อแบคทีเรียลีจิโอเนลล่ านิวโม 3. ทําความสะอาดเครืองปรับอากาศเป็ นประจํา เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครืองปรับอากาศ และยังเป็ นการป้ องกันการสะสมของเชื!อโรค และเชื!อ
อากาศ
ฟิ ลา (Legionella pneumophila) เป็ นเชื! อที
แบคทีเรียต่างๆ ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ก่ อ ให้ เ กิด โรคลี เ จี ย นแนร์ ซึ งเป็ นโรคปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชื!อนี!จะอาศัยอยู่ในแหล่งที 4. ออกแบบให้ มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวง
มีอุณหภูมิเหมาะสม (25-45oC)
ฉบับที 33 (พ.ศ.2535)
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุ ด
เพือให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
- มลภาวะที เกิ ด จากรถยนต์ ความเข้มข้นของสารมลพิษทีเกิดขึ8 นจากลาน 6. จั ด ใ ห้ มี พ! ื นที สี เ ขี ย ว โดยการปลู ก ต้ นไม้ ช นิ ด ต่ างๆเพื อช่ วย ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอนั เนืองจากการคายนํา! ของพืช และการ
ของผู้พักอาศัยในโครงการ จอดรถยนต์ของผูเ้ ข้าพักอาศัยจํ านวน 59 คัน
ระเหยนํา! จากผิวดิน
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ า จะเกิ ด ขึ! น
7. ติดป้ ายประกาศให้ ดับเครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด ทั!งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
0.003 มก./ลบ.ม.
ติดตั!งไว้ บริเวณทีสามารถมองเห็นได้
กรณีที 1 รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการ
ในปัจจุบัน (0.068 มก./ลบ.ม.) จะเพิมเป็ น 8. ติดตั!งป้ ายจํา กัดความเร็วของรถทีเข้ า-ออก มีความเร็วไม่เ กิน 30 กม./ชม.
เพือลดความเร็ว และป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนืองจากถนน
0.071 มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรม
ควบคุม มลพิ ษ (0.35 มก./ลบ.ม.) จะเพิ ม
เ ป็ น 0.351 ม ก./ลบ .ม. (ค่ าม า ต รฐ า น
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน
(PM10) คาดว่าจะเกิดขึ!น 0.004 มก./ลบ.ม.
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กรณีที 1 รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื!นที
โครงการในปัจจุบนั (0.031 มก./ลบ.ม.) จะ
เพิมเป็ น 0.035 มก./ลบ.ม.
กรณี ที 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ (0.148 มก./ลบ.ม.) จะเพิม
เ ป็ น 0.152 มก./ลบ .ม. (ค่ ามา ตรฐา น
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก๊ า ซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ (SO2) คาดว่ า จะ
เกิดขึ!น 0.005 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปั จ จุ บัน (0.001 ppm) จะ
เ พิ ม เ ป็ น 0.006 ppm (ค่ า ม า ต ร ฐ า น
24 ชม.ไม่เกิน 0.12 ppm)
- ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่ า จะ
เกิด ขึ!น 0.07 มก./ลบ.ม. รวมกับ คุณ ภาพ
อากาศบริ เ วณพื! นที โครงการในปั จ จุ บั น
(0.83 มก./ลบ.ม.) จะเพิมเป็ น 0.90 มก./
ลบ.ม.
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่ า
จะเกิ ด ขึ! น 0.011 ppm รวมกั บ คุ ณ ภาพ
อากาศของโครงการในปัจจุบัน (3.11 ppm)
จะเพิ มเป็ น 3.121 ppm (ปั จ จุ บั น ไม่ มี ค่ า
มาตรฐานกําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิด
ขึ!น 0.003 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของ
โครงการในปัจจุบัน (0.0246 ppm) จะเพิม
เป็ น 0.0276 ppm (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.17 ppm)
2. ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็ น
ก๊ า ซที ทํา ให้ เกิ ด ภาวะโลก ร้ อ น เกิ ด ขึ! น
ประมาณ 212.84 กรั ม /ชั วโมง เทีย บเป็ น
คาร์บอนทีเกิดขึ!น 58.63 กรัม/ชัวโมง ขณะ
ทีต้ นไม้ ในโครงการดูด ซับ CO2 ได้ 314.78
กรัม/ชัวโมง ซึงสามารถดูดซับได้ ท!งั หมด
3. ไอเสี ย รถยนต์ จะมี ค่ า จุ ค วามร้ อ น 1.60
BTU การเผาไหม้ เ ชื!อ เพลิงทํา ให้ เ กิดไอเสีย
พร้ อ มความร้ อ นจากการเผาไหม้ สู่อ ากาศ
ภายนอก 0.006 OC ซึงเป็ นปริ ม าณทีเพิ ม
ขึ!นแบบไม่มีนัยสําคัญต่อการเกิดผลกระทบ
2.เสี ย งดัง จาก การเข้า พัก เมือมีผ้ ูพักอาศัยเข้ ามาพักเป็ นจํานวนมาก อาจ
ส่งผลกระทบด้ านเสียง อาทิ เช่น
อาศัย
1. เสียงดังจากรถยนต์
2. เสียงดังจากการพูดคุยของผู้พักอาศัย
ด้านจิ ตใจ
- เสียงทีเกิดจากการรถยนต์ และการตะโกนคุย

1. จํากัดความเร็วรถเมือเข้ าสู่พ! ืนทีโครงการให้ มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดับเครืองยนต์ทนั ทีเมือจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ ไฟฟ้ าและเครืองจักร เช่น ปั^มนํา! เครืองปรับอากาศ
เป็ นต้ น ให้ มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือป้ องกันเสียงดังจากการทํางานทีขาด
ประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพือช่ วยเป็ น
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กันของผู้พักอาศัย อาจทําให้ เกิดเหตุราํ คาญได้
3. อุบตั ิเหตุจากการจราจร

- การพัฒนาโครงการจะทํา ให้ มีผ้ ูเข้ าพักอาศัย
ในบริเวณนี!เ พิมขึ!นประมาณ 320 คน เป็ น
ผลให้ ก ารจราจรบนถนนสุขุ ม วิ ท 31 และ
ถนนสุขุม วิท เพิมจํา นวนขึ!น และส่งผลกระ
ทบต่อความเสียงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนเพิมมากขึ!น และส่งผลกระทบต่ อความ
เสียงในการเกิด อุบัติเ หตุท างท้ อ งถนนเพิ ม
มากขึ!น
- การจราจรในโครงการ โดยเฉพาะมุมอับ ซึง
ก่อให้ เกิดอุบัติเ หตุ และเกิดการบาดเจ็บต่ อ
ร่างกายได้
ค่าระดับความหนาแน่นของถนนทีเกียวข้ อง
- ถนนซอยสุขุม วิท 31 มีความหนาแน่ น เพิ ม
ขึ!นเล็กน้ อย โดยในช่ วงเวลาเร่งด่วนเช้ า นอก
เวลาเร่งด่วน และชัวโมงเร่งด่วนเย็น มีระดับ
การให้ บ ริ ก ารดั ง เดิ ม เท่ า กั บ F,B และ E
ตามลําดับ
- ถนนสุขุมวิท มีความหนาแน่นเพิมขึ!นเล็กน้ อย
โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ า นอกเวลาเร่งด่วน
และชัวโมงเร่งด่วนเย็น มีระดับการให้ บริการ
ดังเดิม เท่ากับ F,D และ E ตามลําดับ

แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้
1. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด แจ้ งให้ ผ้ ูซ! ือรับทราบภาระค่าใช้ จ่าย
ส่วนกลางใน ปี ที 6 ทีต้ องเพิมขึ!นในการบริหารจัดการ ดูแลบํารุงรักษาระบบที
จอดรถอัตโนมัติภายในโครงการ ตั!งแต่ต้น เพือประกอบการตัดสินใจในการซื!อ
ห้ องชุด
2. บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ น ท์ จํา กัด เป็ นผู้ ดู แ ลรั ก ษาระบบจอดรถ
อัต โนมัติเ ป็ นระยะเวลา 5 ปี หลัง จากส่ งมอบระบบจอดรถอัต โนมั ติใ ห้ กับ
นิติบุคคลอาคารชุดตามเงือนไขทีบริษัททํา สัญญากับผู้จาํ หน่ ายระบบ โดยจะมี
ช่ างเข้ ามาให้ บริการซ่ อมบํา รุงเดือ นละ 1 ครั!ง โดยรวมถึงการเปลี ยนชิ!นส่วน
อะไหล่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินเมือโครงการแจ้ งข้ อบกพร่องทีเกิดขึ!นกับช่างซ่อม
บํารุงแล้ ว ช่างของบริษทั ซ่อมบํารุงจะเข้ ามาแก้ไขปัญหาภายใน 2 ชัวโมง โดยให้
บริการได้ ตลอด 24 ชัวโมง และจะทําการซ่อมแซมระบบ ครั!งใหญ่ ปีละ 1 ครั!ง
เพือเป็ นการตรวจเช็คการทํา งานของระบบว่ามีอะไหล่ ส่วนใดต้ องการเปลี ยน
หรือซ่อมแซม
3. บริษทั แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด มอบเงินให้ เพิมเติม 1,000,000 บาท
(หนึงล้ านบาทถ้ ว น) ให้ แก่นิติบุคคลอาคารชุดหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดแล้ วเสร็จทันที เพือสมทบช่วยด้านค่าใช้ จ่ายในกรณีทต้ี องเปลียนชิ!นส่วน
ของเครืองจักรและการดูแลรักษาระบบฯ
4. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประเมินค่าใช้ จ่ายในการบํา รุงรักษา
ทีรวมชิ!นส่วนอะไหล่ เพือเป็ นข้ อมูลค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ ภายในระยะเวลา 20
ปี ข้ างหน้ า เพือให้ นิติบุคคลอาคารชุดใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ
ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต โดยมีค่าใช้ จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 4,323,757
บาท (สีล้ านสามแสนสองหมืนสามพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาทถ้ วน) ซึงบริษัทฯ
ได้ ทาํ สัญญากับ ผู้จาํ หน่ ายระบบฯ ในระยะเวลา 5 ปี แรกแล้ ว โดยมีค่าใช้ จ่าย
เป็ นจํา นวนเงิ น 544,261 บาท (ห้ า แสนสีหมืนสีพันสองร้ อยหกสิบเอ็ดบาท
ถ้วน)
5. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํา กัด จัดให้ มีการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีของ
โครงการ และผู้ใช้ งานโดยฝึ กอบรมในเรืองของขั!นตอนการใช้ งานระบบจอดรถ
ข้ อควรรู้ ข้ อควรระวัง วิธีการแก้ ไขปั ญหาเบื!องต้ น และอืนๆ เพือให้ เจ้ าหน้ าที
หรือผู้ใช้ งานได้ ร้ แู ละเข้ าใจหลักการทํางานของระบบมากยิงขึ!น สามารถใช้ งาน
ระบบจอดรถอัตโนมัตไิ ด้ อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ
6. จัดให้ รถยนต์ของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ ซึงสามารถเข้ า-ออกได้
สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้ า-ออก เพือไม่ให้ เกิดปั ญหาแถวคอยของ
รถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 31
7. จัดทํา ป้ ายชือโครงการ และลูกศรทางเข้ า -ออก พร้ อ มติดตั!งสัญญาณไฟกระ
พริบเพือเป็ นจุดสังเกตให้ ผ้ ขู ับขียานพาหนะทีจะเข้ าสู่โครงการ สามารถมองเห็น
ได้ ชัดเจน
8. ห้ ามติดตั!ง หรือจัดทําป้ าย หรือวัสดุใดๆ ทีเป็ นอุปสรรคในการมองเห็น บริเวณ
ทางเข้ า-ออกโครงการ พร้ อมทั!งจัดให้ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็น
ได้ อย่างชัดเจน
9. จัดให้ มีเ ส้ นแบ่ งช่ องจราจร เครืองหมายจราจรบนพื!นทาง แสดงทิศทางการ
เดินรถ แนวเส้ นทีจอดรถยนต์อ ย่ างชั ดเจน เพือความเป็ นระเบียบเรีย บร้ อย
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
10.จัดให้ มีกระจกนูนโค้ ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับสายตาทียากต่อการมอง

4-183

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
แหล่งกําเนิด

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อ
สุขภาพของประชาชน

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม
เห็นทั!งภายในอาคารทีมีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพือความ
ปลอดภัยในการขับขีภายในโครงการ
11.ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ทีจอดรถยนต์ ป้ าย และสัญญาณจราจรใน
โครงการให้ เป็ นไปตามทีได้ ออกแบบไว้ และใช้ การได้ ดีอยู่เสมอ หากเกิดการ
เสียหายต้ องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
12.จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที หรือ รปภ.ทีผ่านการฝึ กอบรมทัก ษะด้ านการจราจรอํา นวย
ความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้ า -ออกพื!นทีโครงการ ตลอด
24 ชัวโมง และตรวจสอบไม่ให้ มีการจอดรถกีดขวางบริเวณบนถนนซอยสุขุมวิท
31 และถนนสาธารณะ เพื อป้ องกัน รถติ ด และชะลอตั ว บริ เ วณด้ า นหน้ า
โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
13.จัดให้ มีทจอดรถยนต์
ี
จํานวน 59 คัน แบ่งเป็ นทีจอดรถยนต์แบบปกติ 32 คัน
บริเวณชั!นใต้ ดิน-1 และชั!นใต้ ดิน-2 และจัดให้ มีทีจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
แบบ Lift-sliding Parking System จํา นวน 27 คัน บริเ วณชั! นใต้ ดิน-2 และ
ห้ ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั!งการก่อสร้ างทีจัดไว้ สาํ หรับเป็ นทีจอดรถยนต์
อันจะทําให้ พ! ืนทีจอดรถลดลงจากทีเสนอไว้ ในรายงานฯ
14.จัดให้ มีการบํารุงรักษาระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์
ของระบบจอดรถอัตโนมัติ โดยช่ า งผู้ชาํ นาญการอย่า งต่อเนืองเป็ นประจํา ทุก
เดือนตลอดอายุการใช้ งาน หรือตามคู่มือของระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติจาก
ช่ า งผู้ ชํา นาญการของบริ ษั ท ผู้ ติ ด ตั! ง เพื อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
15.จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีดูแลระบบของทีจอดรถอัตโนมัติตลอด 24 ชัวโมง และเข้ ารับ
การฝึ กอบรมการใช้ งาน การแก้ ไขเบื!องต้ น จากบริษัทผู้ติดตั!งระบบ รวมทั!ง จัด
ให้ มเี จ้าหน้ าทีช่วยเหลือดูแลผู้พกั อาศัยในช่วงเช้ า และเย็นทีมีการใช้ งาน หนา
แน่น
16.จัดให้ มีและติดตั!งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศ ภายในระบบ
จอดรถยนต์อัตโนมัติ และจัดให้ มีผังแสดงตํา แหน่ งทีติด ตั!งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ และป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณห้ องควบคุมระบบ
17.จัดให้ มีระบบสํารองไฟฟ้ าสําหรับระบบจอดรถอัตโนมัติ
18.จัดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติในการใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติแก่
ผู้พักอาศัย ให้ เ ข้ าใจถึงการทํา งานของระบบ เช่ น วิธีการขับรถเข้ าไปจอดใน
ระบบจอดรถอัตโนมัติ ให้ ดึงเบรคมือรถ ปิ ดกระจกรถ ไม่ท! งิ สิงของสําคัญหรือ
เด็กไว้ และล็อ ครถให้ เ รียบร้ อยก่อ นออกจากทีจอดรถยนต์ เป็ นต้ น เพือลด
โอกาสความเสียงทีจะเกิดความเสียหาย
19.ต้ องแจ้ งหรือประชาสัมพันธ์ให้ กบั ลูกค้ ารับทราบถึงรายละเอียดระบบทีจอดรถ
ภายในโครงการให้ ชั ด เจน โดยติ ด ตั! ง ไว้ บ ริ เ วณสํา นั ก งานขายพร้ อ มระบุ
“โครงการจัดให้ มีทีจอดรถแบบปกติในชั!นใต้ ดิน-1 และชั!นใต้ ดิน-2 จํา นวน
32 คัน และจัดให้ มีทจอดรถด้
ี
วยระบบจอดรถอัตโนมัติ ในชั!นใต้ ดิน-2 จํานวน
27 คัน รวมทั!งสิ!น 59 คัน ” รวมถึงระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ
และไม่ มีก ารกํา หนดทีจอดรถยนต์ป ระจํา ซึงทํา ให้ เ กิด การหมุนเวีย นทีจอด
รถยนต์ได้ มากกว่าแบบกําหนดทีจอดรถยนต์ พร้ อมทัง! ห้ ามไม่ให้ นาํ รถยนต์จอด
ในพื!นทีสาธารณะข้ างเคียงโดยเด็ดขาด
20.ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ผ้ ูพักอาศัยใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ และ
รถไฟฟ้ า BTS เพือลดการติด ขัด ของจราจร และประชาสัม พั น ธ์เ ส้ นทางลั ด
รอบๆ พื!นทีโครงการให้ ผ้ ูพักอาศัยทราบ เพือหลีกเลียงเส้ นทางการจราจรทีมี
ปัญหาการจราจรติดขัด
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21.ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูใช้ รถยนต์ดับเครืองยนต์ทันที เมือเข้ าจอดเรียบร้ อ ยแล้ ว
รวมทัง! รณรงค์งดใช้ เสียงแตรภายในพื!นทีโครงการ
22.รณรงค์ให้ ผ้ พู ักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร
23.สํา หรั บ ผู้ ทีมาติ ด ต่ อ ผู้ พั ก อาศัย ในโครงการ โครงการจะแจกบั ต รอนุ ญ าต
ชัวคราว และสามารถจอดรถยนต์ได้ ไม่ เกิน 2 ชัวโมง หากจอดนานเกินเวลาที
กํา หนดจะคิด อัต ราค่ า จอดรถยนต์ต ามกฎเกณฑ์ทีนิ ติ บุค คลอาคารชุ ด ของ
โครงการกําหนด เพือเป็ นการจํากัดรถของบุคคลภายนอกโครงการเข้ ามาจอด
รถในพื!นทีโครงการ

ี ! อนในนํา! 1. จัดถังสํารองนํา! ใช้ ภายในโครงการ ประกอบด้ วย ถังเก็บนํา! ใต้ ดิน จํานวน 2 ถัง
4.ความเจ็ บป่ วยที เกิ ด จาก - เชื!อโรค จุลินทรีย์และสารเคมีทปนเปื
อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร และ
มีปริมาตรรวม 75.0 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บ นํา! ชั!นดาดฟ้ า จํา นวน 2 ถัง
ความเกียวข้องทางนํ8า
ผิวหนังได้
ความจุรวม 20 ลูกบาศก์เมตร สําหรับสํารองนํา! ใช้ ทวไป
ั มีปริมาตรรวม 95.0
- ความสะอาดของถั ง เก็บ นํา!
ลู
ก
บาศก์
เ
มตร
สํ
า
รองนํ
า
!
ใช้
น
าน
1.47
วั
น
โดยภายในถั
งเก็บนํา! ทุกถังเคลือบ
สํารองของโครงการ
สารป้ องกันการปนเปื! อนสารพิษทีอาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็ น
ชนิดทีปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค
2. ควบคุม และตั!งเวลาเปิ ดวาล์วนํา! ประปาของโครงการ เพือรับนํา! จากการประปา
นครหลวงให้ อยู่ในช่ วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพือลดการใช้ นาํ! จาก
ท่อนํา! ประปา ในช่วงทีมีการใช้ นาํ! สูงสุดของชุมชน
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํา! และระบบเส้ นท่อประปาให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
หากพบว่ามีการชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
4. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิต ภัณฑ์ทีประหยัดนํา! ได้ แก่ ชักโครก และฝักบัว รุ่น
ประหยัดนํา! เป็ นต้ น รวมทั!งรณรงค์ให้ ผ้ ใู ช้ บริการ และเจ้ าหน้ าทีของโครงการ
ให้ ใช้ นาํ! อย่างประหยัด
5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บนํา! ใต้ดนิ และชัน! หลังคา ให้มคี วามมันคงแข็งแรง ไม่มี
รอยรัว และรอยร้าว ทีทําให้เกิดการปนเปื! อนของนํา! ภายนอกเข้าสูถ่ งั เก็บนํา! ได้
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองสูบนํา! ใช้ เป็ นประจํา สมําเสมอตามคู่มือของ
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชํารุดต้ องรีบดําเนินการเพือแก้ ไขโดยทันที
7. ฝาบ่อเก็บนํา! ใต้ ดิน ต้ องมีฝาบ่อปิ ดมิดชิด และยกสูงจากพื!น เพือป้ องกันการ
ปนเปื! อนของนํา! ภายนอกเข้ าสู่ถังเก็บนํา! ทางฝาบ่อได้
8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํา! ประปาเป็ นประจํา ในเรืองของสี กลิน
และเศษซากต่างๆ ทีตกหล่นลงไปในถังเก็บนํา! ตลอดระยะเวลาดําเนินการทุก
1 เดือน
9. เก็บตัวอย่างนํา! ในถังเก็บนํา! ใต้ ดินมาวิเคราะห์หาเชื!อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/
ครั!ง เพือตรวจสอบว่ามีการปนเปื! อนของนํา! จากภายนอกถังหรือไม่
10. ล้ างทําความสะอาดถังเก็บนํา! สํารองของโครงการทุกถัง ได้ แก่ ถังเก็บนํา! ใต้ ดิน
และถังเก็บนํา! ชั!นดาดฟ้ า เป็ นประจํา ทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื! อนของ
นํา! ในถังเก็บสํา รอง โครงการต้ องให้ เจ้ าหน้ าที หรือ ช่ างของโครงการ มาล้ าง
ทําความสะอาดทันที
5. การจัดการนํ8าเสีย
- ไม่มกี ารบําบัดนํา! เสีย

- เกิดเชื!อจุลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวทีทํา ให้ เกิด 1. จัดให้ มีระบบบํา บัดนํา! เสียรวม ชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติม
โรคได้ โดยเชื!อโรคเหล่านี!จะเข้ าสู่ร่างกายจาก
อากาศแบบผิวสัมผัส จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนํา! เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/
การสัมผัสเข้ าทางปาก และกินโดยไม่ได้ ต!งั ใจ
วัน ซึงฝังอยู่ใต้ ดนิ ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติม
อากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน โดยนํา! ทีผ่านการบําบัดจะมีค่าตามมาตรฐาน
คุณภาพนํา! ทิ!งของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อ ม โดยระบายนํา! ด้ วยเครืองสูบ นํา! ทิ!งแบบ Submersible Pump
(SP-01 และ 02) สําหรับสูบนํา! ทิ!งขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน
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2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ!ว
ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา! ก่อนระบายออกสูท่ อ่ ระบายนํา! สาธารณะบนซอย
สุขมุ วิท 31 ด้านหน้ าโครงการ
2. รณรงค์ใ ห้ มีก ารคัด แยกนํา! มันพืช ทีใช้ แล้ ว ใส่ภาชนะ หรือขวดนํา! มันพืช เก่า
และนําไปเก็บยังห้ องพักขยะประจําชั!น หลังจากนั!นให้ แม่บ้านรวบรวมไปเก็บ
ไว้ ในห้ องพักขยะรวม เพือรอการนําไปจําหน่ายให้ กบั แหล่งรับซื!อ
3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนทีถังดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุง
ให้ เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะแห้ ง เพือรอการนําไปใช้ ประโยชน์ หรือ
กําจัด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากถังแยกกากตะกอนทุก 6 เดือน หรือเมือถังเต็ม
5. จัดให้ มีการกํา จัดก๊า ซมีเทนทีเกิดขึ!นจากบ่อเกรอะโดยใช้ พ! ืนทีสีเขียวบริเวณ
ใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา! เสียรวม ขนาดพื!นที 0.95 ตารางเมตร จํานวน 1
บ่อด้ วยวิธี Soil Bed โดยใช้ แบคทีเรียทีมีอยู่ในดินธรรมชาติเปลียนก๊าซมีเทน
ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
6. จัดให้ มีการกําจัดละอองลอยทีเกิดจากระบบบํา บัด นํา! เสียโดยใช้ พ! ืนทีสีเขียว
บริเวณใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา! เสียรวมขนาดพื!นที 0.7 ตารางเมตร ด้ วยวิธี
Soil Bed
7. จัดเจ้ าหน้ าทีโครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกียวกับการใช้ งานระบบบําบัดนํา!
เสียของโครงการอย่างเข้ าใจ โดยให้ เข้ ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่าย
ระบบบํา บัดฯ ของโครงการ เพืออยู่ประจําในการเดินเครือง และบํา รุงรักษา
ระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
8. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา! เสียทุกชิ!น
ตามคู่มือของแต่ ละประเภท เพือความสะดวกในการซ่ อมบํา รุงในแต่ ละครั!ง
และเพือให้ อปุ กรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
9. จัดอุปกรณ์สาํ รอง (Spare part) ของระบบบําบัดนํา! เสียทุกประเภทอย่างละ 1
ชุด ไว้ ในโครงการ เพือใช้ เปลียนอุปกรณ์ทเสี
ี ยหายได้ ทนั ที โดยไม่ต้องพักการ
เดินระบบนานจนทําให้ เกิดปั ญหานํา! เสียทีไม่ได้ บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนํา!
สาธารณะ
10. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้ อต่อ ผนัง และส่วนทีต้ องเข้ าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้
อยู่ในสภาพปิ ดมิดชิดเป็ นประจํา เพือป้ องกันการรัวไหลของละอองนํา! เสีย และ
กลินเหม็นทีเกิดขึ!นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนํา! เสีย
11. ตีเส้ นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบํา บัดนํา!
เสียรวมให้ ชัดเจน และเขียนป้ ายถาวรแจ้ งว่า “บริเวณนี!เป็ นบ่อบําบัดนํา! เสีย”
12. กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํา! เสีย ให้ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป และไม่ ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้
ชัดเจนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึงขณะปฏิบัติงานให้ ติดตั!งแผงกั!นรถและวาง
กรวยรอบพื!นทีปฏิบัติงาน เพือความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าทีในการปฏิบัติงาน
และผู้พักอาศัยภายในโครงการ
13. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชัวคราว เพือป้ องกัน
อุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ
14. ตรวจวัด คุณ ภาพนํา! ทิ!งทีผ่า นการบํา บัดนํา! เสียรวม จํา นวน 1 จุ ด ได้ แก่ บ่อ
ตรวจคุณภาพนํา! (ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 2
ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x 1.2 เมตร) เพือให้ สามารถมองเห็นสภาพนํา! ในบ่อได้
และเก็บตัวอย่างนํา! ได้ สะดวกตรวจวัดเดือนละ 1 ครั!ง ตลอดระยะเวลาเปิ ด
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15. จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา! เสียในแต่ละวัน
ตามแบบ ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา! เสียใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้ าพนักงานท้องถินภายในวันที 15 ของ
เดือนถัดไปตามกฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ
และข้ อมูลการจัดทํา บันทึก รายละเอียด และรายงานสรุป ผลการทํา งานของ
ระบบบําบัดนํา! เสีย พ.ศ. 2555

6.ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ส ร ะ - การใช้ บริการสระว่ ายนํา! ซึงอาจก่อให้ เกิดผล
กระทบต่ อการแพร่ กระจายของเชื!อ โรคต่ อ ผู้
ว่ายนํ8า
- การขาดการดูแลรักษาความ พักอาศัยภายในโครงการ
สะอาดส่ ว นประกอบของ
สระว่ายนํา!
- การขาดการบํา รุง ดูแล และ
รักษาคุณ ภาพนํา! ภายในสระ
ว่ายนํา!

บริเวณรอบสระว่ายนํ8า และส่วนประกอบ
1. ตรวจสอบการมีอยู่ และสภาพการใช้ งานอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดสระว่ ายนํา!
เครืองมือวิเคราะห์คุณภาพนํา! เครืองตรวจนํา! ไฟส่องสว่ าง ป้ ายแนะนํา การ
ปฐมพยาบาล ป้ ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
2. ดูแลความสะอาดของห้ องนํา! ห้ องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
3. ดูแลพื!นทีรอบสระว่ายนํา! ให้ ไม่มีตะไคร่ นาํ! ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ
คุณภาพนํ8าในสระว่ายนํ8า
1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
2. ตรวจวัด Total Coliform และ Free Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั!ง ตลอด
ระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
3. ตรวจวัดคลอรีนทีรวมกับสารอืน ค่าความเป็ นด่าง ความกระด้ าง กรดไซยานู
ริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่ งชี!จุลินทรีย์ทีทํา ให้
เกิดโรค ตรวจวัดปี ละ 1 ครั!ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายนํ8า
1. มีเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยประจําสระว่ายนํา! อย่างน้ อย 1 คน ต่อผู้ใช้ บริการไม่
เกิน 100 คน กรณีทีเกิน 100 คนให้ คิด เป็ น 100 คน ต้ อ งเป็ นผู้ ทีมีความ
ชํานาญในการว่ายนํา! ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมนํา! ปฐมพยาบาลได้ อยู่
ประจําสระตลอดเวลาทีเปิ ดบริการ
2. จัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบัติสาํ หรับผู้ใช้ บริการ ติดไว้ บริเวณสระว่ายนํา! ให้ มอง
เห็นชัดเจน
3. สถานทีเก็บสารเคมี ต้ องมีป้ายระบุว่า สถานทีเก็บสารเคมีอันตราย และห้ าม
เข้ า มีการระบายอากาศและการป้ องกันนํา! ซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี
4. มีอปุ กรณ์ในการช่วยชีวิตประจําสระว่ายนํา! พร้ อมทั!งมีการฝึ กซ้ อมใช้ งาน ได้ แก่
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้ อย 15 นิ!ว หรือทุ่นลอยผูกไว้ กบั เชือก
ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้ างของสระว่ายนํา! อย่างน้ อย 2 อัน
- ไม้ ช่วยชีวิต หรือวัตถุอืนใด ทีมีความยาวไม่ น้อยกว่า 3.5 เมตร นํา! หนัก
เบา อย่างน้ อย 1 อัน และต้ องวางไว้ ทปลายลู
ี
่ส่วนลึกของสระว่ายนํา!
- เครืองช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด
- ห้ องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลทีพร้ อมใช้ งานตลอดเวลา
5. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมนํา! ในตําแหน่ งทีมองเห็น
ได้ ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา!
6. มีโทรศัพ ท์ พร้ อมติดหมายเลขโทรศัพท์ทีสํา คัญๆ เช่ น โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ ในตําแหน่งทีมองเห็นได้ ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา!
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- เป็ นแหล่ ง เพาะพั น ธ์ ที สํา คั ญ ของเชื! อโรค 1. จัดให้มหี ้ องพักขยะประจําชั!น ขนาดพื!นที 2.04 ตารางเมตร/ชั!น ในชั!นที 1 และ
7. การจัดการขยะมูลฝอย
3-8 สํา หรับ ชั!นที 2 มีขนาดพื!นที 2.51 ตารางเมตร โดยภายในห้ องพักขยะ
- การเก็บ สะสมขยะมูลฝอยไว้ แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึงเป็ นพาหะนํา โรค
ประจําชั!นจัดให้ มถี ังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง/แห่ง รองรับขยะเปี ยก
ภายในโครงการนานเกินไป มาสู่คน
(ถังสีเขียว) ขยะแห้งทัวไป (ถังสีนาํ! เงิน) ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และจัดให้มี
และเป็ นแหล่ งเพาะพันธ์เ ชื!อ
ถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง/แห่ง (ถังสีเทาฝาส้ม)
โรค
2. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ง ภายในอาคาร มีจาํ นวน 3 ห้ อง ได้ แก่
ห้ องพักขยะเปี ยก มีพ! ืนที 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ งทัวไป และขยะ
รีไซเคิล มีพ! ืนที 1.52 ตารางเมตร และห้ องพักขยะอันตราย มีพ! ืนที 1.045
ตารางเมตร สามารถรองรับขยะมูลฝอยทีเกิดขึ!นจากโครงการได้ นานไม่ น้อย
กว่า 3 วัน ภายในห้ องพักขยะรวม จัดให้ มีรางระบายนํา! เพือรวบรวมนํา! เสีย
จากการชะล้ าง และทําความสะอาดห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบําบัดนํา! เสียรวมของ
โครงการแล้ วจะไหลรวมเข้ าสู่ท่อระบายนํา! ภายในโครงการ แล้ วจึงระบายออก
ท่อระบายนํา! สาธารณะ
3. จัดทํา ป้ ายติดไว้ บริเวณหน้ าห้ องพักขยะทุกชั!นด้ วยข้ อความ “เปิ ดแล้ ว กรุณา
ปิ ดประตูให้ มิดชิด”
4. ตรวจสอบไม่ ให้ มีข ยะตกค้ า งในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ อ งแจ้ งให้ เขต
วัฒนา เข้ ามาเก็บขนเพือนําไปกําจัดต่อไป
5. ให้ แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ ละชั!นทุกวัน และทําความ
สะอาดทีพักขยะรวมทุกครั!งทีเก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะทีตกหล่นนอก
ถังทุกครั!งทีเก็บขน
6. ให้ แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้ องพักขยะแต่ ละชั!นหลังเวลา 10.00 น. ซึงเป็ น
เวลาทีส่วนใหญ่ผ้พู ักอาศัยออกไปทํางานแล้ ว
7. จัดให้ มีถุงมือยางแจกให้ กบั แม่บ้าน เพือป้ องกันอันตรายจากสารเคมี และของ
มีคมทีปะปนมากับขยะ
8. ส่งเสริมและเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ ผ้พู ักอาศัยใน
โครงการรู้จักและเข้ าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่ น หลัก 4Rs
นั นคื อ Repair (ซ่ อ มแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซํา! ) และ Recycle
(แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่)
9. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั!น ตลอดจนห้ องพักขยะรวมบริเวณ
ชั!นล่างทุกครั!งเมือขนย้ ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิดทุกครั!งเมือขนย้ ายเสร็จ
สิ!น
10. ให้ เจ้ าของโครงการประสานงานกับ รถเก็บขนขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริบ
ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนืองจากรถเก็บขนขยะจะเข้ ามาเก็บขนใน
ช่วงเวลาเกลางคืน เพือป้ องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ทเข้
ี า-ออกโครงการ
11. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยภายในโครงการทราบถึงช่วงเวลาทีรถเก็บขนขยะ
มู ล ฝอยจากเขตวั ฒ นาเข้ ามาเก็บ ขนขยะ (เวลา 20.00-24.00 น. โดย
ประมาณ) เพือหลีกเลียงการใช้ รถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว
8.อุบ ตั ิ เ หตุจ ากการเกิ ด อัค คี - เนืองจากโครงการเป็ นอาคารขนาดใหญ่ การ 1. จัดให้ มแี ละติดตั!งระบบป้ องกันอัคคีภยั และระบบระบายอากาศได้ ระบุไว้ ในรา
ออกแบบโครงการต้ อ งมีการออกแบบระบบ
ยงานฯ ซึ งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบั บ ที 39 (พ.ศ. 2537) และกฎ
ภัย
ป้
องกั
น
และเตื
อ
นเหตุ
เ
พลิ
ง
ไหม้
ที
ความ
กระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
- ไม่มีระบบป้ องกันอัคคีภยั
พ.ศ. 2522 รวมถึงข้ อกําหนดทีเกียวข้ องระบบป้ องกันอัคคีภยั
สอดคล้ อง และครบถ้ วนเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อ บัง คั บ ของอาคารขนาดใหญ่ เพื อให้ เ กิด 2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั ให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต
ความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้พักอาศัย
หากพบว่ามีการชํารุด หรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ไขทันที
3. ติดป้ ายแนะนําการใช้ อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณทีอุปกรณ์ติดตั!งอยู่
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แหล่งกําเนิด

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึ8 นต่อ
สุขภาพของประชาชน

แนวทาง/มาตรการป้องกันลดผลกระทบสิงแวดล้อม
4. ติดตั!งแบบแปลนแผนผังตํา แหน่ งทีติดตั!งอุปกรณ์ดับเพลิงต่ างๆ บริเวณโถง
ลิฟต์แต่ละชั!นของอาคาร
5. จัดให้ มกี ารอบรมวิธกี ารใช้ อปุ กรณ์ และระบบป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรือง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมือเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าทีของโครงการ เจ้ าหน้ าที
รักษาความปลอดภัย เพือให้สามารถใช้ งานได้ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
6. จัดให้ มแี ผนการป้ องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของโครงการ
ต้ อ งปรับ ปรุง ให้ ส อดคล้ อ งกับ โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน และปรั บ ปรุง ให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีได้ จากการฝึ ก ซ้ อม การอพยพหนีไฟ และการดับ
เพลิง เพือให้ ได้ แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการทีมีประสิทธิภาพ
7. จัดให้ มีการซ้ อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดบั เพลิงคลองเตยเป็ นประจําทุกปี
8. บริเวณเส้ นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ ามมิให้ มีสิงกีดขวางใดๆ เพือให้ การ
อพยพหนีไฟเป็ นไปโดยสะดวก
9. กําหนดพื!นทีจุดรวมพล จํานวน 1 แห่ง อยู่บริเวณพื!นทีสวนด้ านหน้ าโครงการ
มีพ! ืนทีจุดรวมพลเท่ากับ 91.43 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย
1 คน ต่อพื!นทีจุดรวมพล 0.29 ตารางเมตร
10. จัดให้ มปี ้ ายระบุว่าพื!นทีบริเวณนี!เป็ นจุดรวมพลทีสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
11. หากมีการเปลียนแปลงตํา แหน่ งจุ ดรวมพล จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที

9. การเข้าพักอาศัยของผูพ้ กั - การพั ฒ นาโครงการ ทํา ให้ มี ผ้ ู พั ก อาศัย ใน 1. จัดให้ มีพ! ืนทีสีเขียวบริเวณชั!นล่าง และชั!นหลังคา เพือเพิมทัศนียภาพทีร่ มรืน
บริเ วณดังกล่ า วเพิมมากขึ!น ซึงมาจากหลาก
ให้ กบั อาคารโดยปลูกตามแนวรั!วของโครงการ และพื!นทีว่างของโครงการ
อาศัยจํ านวนมาก
หลายอาชีพ ต่างท้ องทีมาอยู่รวมกันในเขตรั!ว 2. บํารุงรักษาต้ นไม้ และตัดแต่งกิงให้ ดูสวยงามอยู่เสมอ
โครงการเดี ย วกัน อาจมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ความคิ ด วั ฒ นธรรมการเป็ นอยู่ ต ลอดจน
จิตใต้ สาํ นึกของแต่ละคน กรณีทไม่
ี มีการปรับ
ความคิ ด หรื อ ไม่ มี ก ารพู ด คุ ย หรื อ ไม่ มี
กิจกรรม อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกันได้
10.การพลัดตกจากทีสูง

- การพลั ด ตกจากที สูง ในช่ ว งเปิ ดดํา เนิ น การ - จัดให้ มฝี ่ ายช่าง และเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบตําแหน่งจุดเสียงทีมีผลต่อการพลัดตก
อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัด ระวัง
จากอาคารอย่างสมําเสมอ และทําการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
ได้ แ ก่ การทํา เศษวัส ดุต กหล่ น เช่ น กระถาง
ต้ นไม้ เป็ นต้ น
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4.4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1) การประเมินสาเหตุการประสบอันตรายหรือเจ็ บป่ วยจากการทํางานเชือมโยงกับการดําเนิน
โครงการ
1.1) การประเมินสาเหตุการเจ็ บป่ วย
จากข้ อมู ลสถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนืองจากการทํา งานในกรุง เทพมหานคร ของ
สํา นักงานกองทุนเงิน ทดแทน สํา นักงานประกัน สังคม กระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ. 2557 จํา แนกตามความ
รุ น แรง และสาเหตุ ทีประสบอันตราย โดยพื! นทีโครงการอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํา นั กงานประกัน สังคม
กรุงเทพมหานคร เขตพื!นที 12 (เขตรับผิดชอบ : เขตวัฒนา และเขตคลองเตย) ในปี 2557 พบว่า มีผ้ ูประสบ
อันตรายและเจ็บป่ วย เนืองจากการทํา งานทั!งสิ!น 2,503 ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 5.49 ของผู้ ประสบอันตรายใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีผ้ ูททํี างานไม่ได้ ชัวคราว แต่หยุดงานไม่เกิน 3 วันมากทีสุด เท่ากับ 1,627 ราย และสาเหตุ
ความร้ ายแรงอืน พบว่ามีสาเหตุดังนี!
- จากวัตถุหรือสิงของตัด/บาด/ทิมแทง สาเหตุมาจากจากการตัด เจียร กระเบื!อง การเจาะ
ตอก และทุบ
- วัตถุหรือสิงของพังทลาย/หล่นทับ สาเหตุมาจากการตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง การขนส่งวัสดุ
ก่ อสร้ าง การขนส่งคนงาน ซึ งจะทํา ให้ เกิดการบาดเจ็บต่ อร่ างกาย ถ้ าไม่ มีม าตรการการ
ป้ องกัน
- วัตถุหรือสิงของกระแทก/ชน สาเหตุมาจากคนงานเดิน ชนกระแทกกับสิงของ วัต ถุ หรื อ
สิงของปลิวหรือกระเด็นมาถูกตัว และวัตถุหรือสิงของลืนไหลเคลือนตกลงมาถูกคนงาน
1.2) การประเมินสาเหตุการเสียชีวิต
สาเหตุทแรงงานประสบอั
ี
นตรายถึงขั!นเสียชีวิต มีดังนี!
- อุบัติเหตุจากยานพาหนะ สาเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง การขนส่งคนงาน
- ตกจากทีสูง สาเหตุจากความประมาทในการก่อสร้ าง และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง และ
ความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์
- ไฟฟ้ าช็อ ต สาเหตุ จ ากความประมาท ไฟฟ้ าลั ด วงจร และการติ ด ตั! ง วงจรไฟฟ้ าไม่ ไ ด้
มาตรฐาน

2) การประเมินผลกระทบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อการดําเนินโครงการ
แบ่งเป็ นส่วนของคนงานทีอยู่ภายในโครงการ และผู้ทอยู
ี ่ภายนอกโดยรอบโครงการ
ภายในโครงการ กิจกรรมทีมักเกิดขึ!นกับคนงาน หรือเจ้ าหน้ าทีในช่ วงก่อสร้ าง ได้ แก่ ฝุ่ นละออง
อุบัติเหตุ เสียงดัง แสงจ้ า และสารระเหยจํา พวกทินเนอร์ และแลคเกอร์ โดยผลเสียต่ ออาชีวอนามัยทีเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ข้ างต้ นสามารถจําแนกได้ โดยสังเขป ดังนี!
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1) กิจกรรมการก่ อ สร้ าง จากการตัด เจี ยร เจาะ ตอก ทุบ โดยขาดความระมัด ระวั งในขณะ
ปฎิบัติงาน อาจประสบอุบตั ิเหตุจากวัตถุ หรือสิงของ ตัด บาด ทิมแทงร่างกายได้
2) กิจกรรมก่อสร้ างอาคารจากการยกวัสดุก่อสร้ าง เครน การขนส่งวัสดุก่อสร้ าง การขนส่งคน
งาน โดยขาดความระมัดระวังขณะปฎิบัติงาน อาจประสบอุบตั ิเหตุต่อร่างกาย และชีวิตได้
3) กิจกรรมก่อสร้ างช่วงตกแต่งอาคาร ซึงมีการใช้ สารเคมีเข้ ามาเกียวข้ อง หากขาดความระมัด
ระวังขณะปฎิบัติงาน เช่น สารเคมีกระเด็นเข้ าตา อาจจะได้ รับบาดเจ็บได้
ภายนอกโครงการ กิจกรรมทีเป็ นผลกระทบต่อผู้ทอยู
ี ่ภายนอกโดยรอบโครงการ ได้ แก่ ฝุ่ นละออง
อุบัติเหตุจากการก่อสร้ างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เสียงและแรงสันสะเทือน การรบกวนจากคนงานก่อสร้ าง การ
จราจร เพลิงไหม้ โดยผลเสียต่ออาชีวอนามัยทีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ข้ างต้ นสามารถจําแนกได้ โดยสังเขป ดังนี!
1) ด้ านฝุ่ นละออง จะทําให้ เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และยังเป็ นสาเหตุทาํ ให้ เกิดความ
สกปรกต่อบ้ านเรือนและทรัพย์สนิ และอาจเป็ นผลกระทบทางอ้ อมทําให้ เกิดภาวะหงุดหงิดทาง
จิต ใจ เนืองจากต้ องทํา ความสะอาดฝุ่ นละอองตลอดเวลา ทั!งนี! ได้ กาํ หนดมาตรการลดผล
กระทบด้ านนี!ในหัวข้ อด้ านคุณภาพอากาศไว้ แล้ ว
2) ด้ านอุบัติเหตุ เช่ น การตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง เครน การขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น ซึงอาจ
ทําให้ เกิดการบาดเจ็บต่ อร่ างกาย กรณีรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่ อชีวิตได้ นอกจากนั!นทําให้
เกิดความกังวลส่งผลต่อสภาพจิตใจได้
- เนืองจากสภาพพื!นทีโดยรอบส่วนใหญ่ เป็ นอาคารชุดพักอาศัย และบ้ านพักอาศัย ดังนั!น
การดํา เนินการก่อสร้ างทีมีการใช้ ทาวเวอร์ เครน (Tower crane) อาจเกิดผลกระทบต่ อ
ผู้ พักอาศั ยบริ เวณโดยรอบ รวมถึงผู้ ใช้ รถใช้ ถ นนด้ านหน้ าโครงการ และผู้ ทีใช้ ทางเท้ า
สาธารณะสัญ จรผ่ า นด้ านหน้ า โครงการ ทํา ให้ เกิด ความกั ง วลต่ อ ความปลอดภั ยจาก
อุบตั ิเหตุจากการใช้ ทาวเวอร์เครน ได้ ในระดับหนึง
- สํา หรั บ รถยนต์ รถขนส่ ง คนงานก่ อ สร้ า งและรถบรรทุ ก ขนส่ ง วั สดุ ใ นช่ ว งก่ อ สร้ างจะมี
ประมาณวันละ 50 เทียว ในลักษณะสับเปลียนหมุ นเวี ยนกัน ซึงต้ องเข้ ามาจอดภายใน
โครงการและห้ ามจอดกีดขวางทางเข้ า-ออกโครงการ ถนนซอยสุขุมวิท 31 และไหล่ ทาง
สาธารณะโดยเด็ดขาด
นอกจากนี! โครงการจัดให้ มีมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อม ดังนี!
1. ควบคุมการใช้ ทาวเวอร์ เครน ขณะทํางานก่อสร้ าง ให้ อยู่ภายในพื!นทีโครงการเท่านั!น
2. ตรวจสอบทาวเวอร์ เครน ให้ อยู่ภายในพื!นทีโครงการทุกครั!งหลังเลิกใช้ งาน
3. ผู้ควบคุมทาวเวอร์ เครน ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถควบคุมทาวเวอร์ เครน ได้
อย่างถูกต้ อง ปลอดภัย ตามคู่มอื ของผู้ผลิต และได้ รับอนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้ างเท่านั!น
4. ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่ อมบํารุง และการตรวจสอบทาวเวอร์ เครน หรือ
อุปกรณ์อืนทีนํามาใช้ กับทาวเวอร์เครน ต้ องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการ
ใช้ งานทีผู้ผลิตกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
5. ห้ ามรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้ าง รถยนต์ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ าง หรือวางวัสดุก่อสร้ างกีดขวาง
บริเวณถนนซอยสุขุมวิท 31 ซึงเป็ นทางเข้ า-ออกของโครงการ และไหล่ทางสาธารณะโดยเด็ด
ขาด
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3) ด้ า นเสีย งและแรงสันสะเทือ นจากการก่ อ สร้ า ง ได้ แ ก่ เสีย งดั ง ทีเกิ ด จากการทํา งานของ
เครืองจักรกล การเคลือนย้ ายวัสดุ ก่อสร้ าง การทิ!งเศษวัสดุก่อสร้ าง การตัด เจียร เจาะ ตอก
และทุ บ การขนส่งวัสดุก่อสร้ างและรถบรรทุกจอดติดเครื องยนต์ท! ิงไว้ ระหว่ างรอ และเสียง
รบกวนจากคนงานก่อสร้ าง ซึงส่วนใหญ่เป็ นเสียงตะโกนของคนงานก่อสร้ าง หากได้ รับติดต่อ
กันเป็ นเวลานานจะทําให้ เกิดอันตรายต่อการได้ ยิน เกิดภาวะรําคาญ หรือหากเกิดขึ!นในช่ วง
เวลาพักผ่อน อาจทําให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตตามมาได้ ทั!งนี!จะได้ กาํ หนดมาตรการลด
ผลกระทบด้ านนี!ในหัวข้ อด้ านเสียง ดังทีกล่าวไว้ ในหัวข้อ 4.1.4
4) ด้ านการจราจร อาจมีการจอดรถกีดขวางเข้ าออกบริ เวณถนนทีเกียวข้ อง ทั!งนี!จะได้ กาํ หนด
มาตรการลดผลกระทบด้ านนี!ในหัวข้ อด้ านการจราจรต่อไป
5) ด้ านการเกิดอัคคีภัย อาจเกิดขึ!นได้ จากการตกแต่งอาคาร ดังนั!นจึงต้ องระมัดระวังสารระเหย
ไวไฟซึงอาจก่อให้ เกิดอัคคีภัย โครงการจัดมาตรการในด้ านนี!ไว้ ในหัวข้ อต่อไป
ดังนั!นผลกระทบทางด้ านอาชี วอนามัย และความปลอดภัยในด้ านต่ างๆ ข้ างต้ น อาจจะนํา มาซึง
ความกังวลใจส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่ อสุข ภาพจิต ใจได้ จึงได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช่วงก่อสร้ างไว้ ดังนี!
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก
1. ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่ น ปั! นจัน ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
กระเช้ าแขวนไฟฟ้ า นังร้ าน ลวดสลิง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็ นต้ น เพือ
ความปลอดภัยในขณะดําเนินงานก่อสร้ างอย่างสมําเสมอ
2. จัดทําป้ ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ ผ้ ูทไม่
ี
เกียวข้ องเข้ ามาในบริเวณพื!นทีก่อสร้ าง เพือป้ องกันอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. จัดให้ มีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) หรือนักอาชีวอนามัย หรือเจ้ าหน้ าทีความ
ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพือทําหน้ าทีในการอบรมชี!แจงคนงาน และกําหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้ าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้ าง พร้ อมทั!งชี!แจงให้ เกิดความสํานึก และเข้ าใจในเรืองความปลอดภัยได้ ดียิงขึ!น และ
ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการลดและป้ องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมของผู้รับเหมา
ก่อสร้ าง
4. จัดให้ มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อมในการ
ก่อสร้ างและอบรมชี!แจงให้ คนงานเข้ าใจและถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด

5. จัด ให้ มี อุ ปกรณ์ป้ องกัน อัน ตรายส่ วนบุ ค คลและควบคุ ม ตรวจสอบผู้ รั บ เหมาและคนงาน
ก่อสร้ างให้ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
6. จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากทีสูง และการพังทลาย
7. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื!นทีก่อสร้ างอย่ างมีระเบียบ เพือลดโอกาส
การเกิดอุบัตเิ หตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน
8. ห้ ามติดตั!ง กอง เก็บเครืองมือ หรือขึ!นโครงสร้ างใดๆ ในทีสาธารณะผู้ดาํ เนินการต้ องจัดให้ มี
ทีสําหรับการดังกล่าว ภายในเขตทีดินทีดําเนินการก่อสร้ าง
9. จัดให้ มแี สงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
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10. จัด ทํา คู่ มื อ การใช้ ง าน การบํา รุ ง ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ป้ องกัน อัค คี ภั ย ทีมี อ ยู่ ท!ัง หมดรวมทั!ง
เครืองจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคําแนะนําของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยจัด
ทําเป็ นภาษาไทยและระบุทติี ดต่อตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ ด้วย เพือใช้ เป็ นคู่มือ
ในการบํารุงดูแลรักษาต่อไป
11. จัดหาสวัสดิก ารด้ านสุข าภิ บาลต่ างๆ เช่ น นํา! ดืม นํา! ใช้ ทีสะอาด และภาชนะรองรั บขยะให้
เพียงพอ
12. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรืองความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง รวมทั!งข้ อกําหนดอืน
ทีเกียวข้ อง
13. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่ อ มบํา รุ ง และการตรวจสอบทาวเวอร์ เครน หรื อ
อุปกรณ์อืนทีนํามาใช้ กับทาวเวอร์เครน ต้ องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการ
ใช้ งานทีผู้ผลิตกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
14. ติดตั!งถังดับเพลิงเคมีในสถานทีก่อสร้ างบริเวณทีอาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่ายโดยเฉพาะในช่ วง
การตกแต่งอาคาร ซึงมีสารไวไฟ อย่างน้ อยจะต้ องมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั!น และบ้ านพักคนงาน
อย่างน้ อย 6 ถัง
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ
1. จัดให้ มีการชดเชยค่าเสียหาย กรณีทผูี ้ พักอาศัยข้ างเคียงโครงการตลอดจนผู้ทีสัญจรไปมาได้
รับความเสียหายทั!งร่างกาย และทรัพย์สนิ จากการก่อสร้ างโครงการ
2. จัดให้ มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปั ญหาด้ านสุขภาพของคนงานก่อสร้ าง เมือเกิด
อุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้ าง และผู้ทพัี กอาศัยข้ างเคียงโครงการ เพือหามาตรการป้ องกันและ
แก้ ไขผลกระทบโดยทันที เพือป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุซาํ!
3. จัดให้ มีเครืองมือปฐมพยาบาลเบื!องต้ น พร้ อมทั!งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมือเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน
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4.4.4 การศึกษา
ช่วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการ
ภายในเขตวัฒนา มีสถานศึกษาระดับต่างๆ ทั!งภาครัฐบาล และเอกชนจํานวนหลายแห่ ง ซึงเมือเทียบกับ
จํานวนนักเรียนแล้ วถือว่าเพียงพอ และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้ทจะย้
ี ายเข้ ามาพักอาศัยในโครงการและ
ในบริเวณนี!ได้ อกี ประกอบกับประชาชนในเขตวัฒนา มีทางเลือกทางการศึกษามากมาย อีกทั!งรัฐบาลมีนโยบายใน
การสนับสนุนทางการศึกษามีระบบเงินกู้ยืม ทําให้ ผ้ ูทีมีความตั!งใจในการศึกษาต่ อมีโอกาส และมีความพยายาม
มากยิงขึ!นทีจะเลือกเข้ ารับการศึกษาจากสถาบันทีตรงกับความพึงพอใจสูงสุด จากการสํารวจสถานศึกษาทีอยู่ใกล้
เคียงกับพื!นทีโครงการ ในรัศมี 1,000 เมตร พบว่ามีจาํ นวน 14 แห่ง คือ
ลําดับ

สถาบันการศึกษา

ระยะห่างจาก
พื8 นทีโครงการ

สังกัด

เปิ ดสอนระดับชั8น

จํ านวนนักเรียน-ครู และบุคลากร

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.30 เมตร
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ตั! งอยู่ เ ลข ที 174 ซอย สุ ขุ ม วิ ท 23 แข ว ง ทิศตะวันตก
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ระดับอนุบาล-ประถม - ครูและบุคลากร จํานวน 200 คน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาปี ที 6
- นักเรียนจํานวน 2,000 คน

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70 เมตร
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ทิศตะวันตก
ตั! งอยู่ เ ลข ที 176 ซอย สุ ขุ ม วิ ท 23 แข ว ง
เฉียงเหนือ
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
- ครูและบุคลากร จํานวน 130 คน
มัธยมศึกษาชั!นปี ที 1-6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- นักเรียนจํานวน 2,300 คน

3

โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ตั! ง อยู่ เ ลขที 35/10 ถนนสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

172 เมตร
ทิศใต้

สังกัดกรุงเทพมหานคร

ระดับอนุบาล-ประถม - ครูและบุคลากร จํานวน 49 คน
ศึกษาปี ที 6
- นักเรียนจํานวน 666 คน

4

โรงเรี ยนอนุ บาล ไอ พี ซี อิ นเตอร์เ นชันแนล
200 เมตร
(IPC International Kindergarten)
ทิศตะวันออก
ตั! งอยู่ เ ลข ที 313 ซอย สุ ขุ ม วิ ท 31 แข วง
เฉียงเหนือ
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับเตรียมอนุบาล- - ครูและบุคลากร จํานวน 50 คน
อนุบาล 3
- นักเรียนจํานวน 40 คน

5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตัง! อยู่เลขที 114 ซอยสุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

202 เมตร
ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

6

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เดอะเฟิ รสต์สเตปส์
230 เมตร
(The First Steps International Pre–School)
ตั!งอยู่เลขที 58/2 ซอยสุขมุ วิท 31 แยก 4 แขวง ทิศตะวันออก
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับเตรียมอนุบาล- - ครูและบุคลากร จํานวน 20 คน
อนุบาล 3
- นักเรียนจํานวน 100 คน

7

274 เมตร
โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์
ตั! ง อยู่ เ ลขที 63 สุ ขุ ม วิ ท 31 แยก 2 แขวง ทิศตะวันออก
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เฉียงใต้

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับเตรียมอนุบาล- - ครูและบุคลากร จํานวน 17 คน
อนุบาล 3
- นักเรียนจํานวน 100 คน

8

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
370 เมตร
ตั!งอยู่เ ลขที341 ซอยสุขุม วิท 31 ถนนสุขุม วิท
ทิศตะวันออก
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เฉียงเหนือ

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับอนุบาลปี ที 1- - ครูและบุคลากร จํานวน 30 คน
ประถมศึกษาปี ที 6 - นักเรียนจํานวน 375 คน
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ลําดับ

สถาบันการศึกษา

ระยะห่างจาก
พื8 นทีโครงการ

สังกัด

เปิ ดสอนระดับชั8น

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับอนุบาล –
ประถมศึกษาปี ที 6

- ครูและบุคลากร จํานวน 48 คน
- นักเรียนจํานวน 500 คน

560 เมตร
ตั! ง อยู่ เ ลขที 125-135 ซอยพร้ อ มมิ ต ร ถนน
10
ทิศตะวันออก
สุขุ ม วิ ท 39 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา
เฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับอนุบาล –
ชั!นปี ที 10

- ครูและบุคลากร จํานวน 30 คน
- นักเรียนจํานวน 500 คน

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
602 เมตร
11 ตั!ง อยู่เ ลขที 67 ซอยสุขุม วิท 19 ถนนสุขุม วิท
ทิศตะวันตก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สังกัดสํานักงานพันธกิจ
การศึกษา

ระดับอนุบาลมัธยมศึกษาปี ที 6

- ครูและบุคลากร จํานวน 100 คน
- นักเรียนจํานวน 3,081 คน

โรงเรี ย น อนุบาล นานาชาติ ไ อวี บาวนด์ (Ivy
707 เมตร
Bound International School)
12
ทิศตะวันออก
ตั!งอยู่เลขที 49 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน
เฉียงใต้
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับเตรียมอนุบาล- - ครูและบุคลากร จํานวน 70 คน
อนุบาล 3
- นักเรียนจํานวน 600 คน

โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
735 เมตร
13 ตั!งอยู่เลขที 62 ซอยพร้ อมพงศ์ (สุขุมวิท 39)
ทิศตะวันออก
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน

ระดับเตรียมอนุบาล- - ครูและบุคลากร จํานวน 7 คน
อนุบาล 3
- นักเรียนจํานวน 30 คน

สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร

ระดับอนุบาลปี ที 1- - ครูและบุคลากร จํานวน 38 คน
ประถมศึกษาปี ที 6 - นักเรียนจํานวน 306 คน

โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์
9

448 เมตร
ตั!งอยู่เลขที 333/99 ซอยสวัสดี แขวงคลองเตย ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จํ านวนนักเรียน-ครู และบุคลากร

โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ

โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
14

ตั! ง อยู่ เ ลขที 1 ถนนกํา แพงเพชร 7 แขวง
บางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร
10320

880 เมตร
ทิศเหนือ

สําหรับสถานศึกษาทีอยู่ใกล้ เคียงกับโครงการมากทีสุด คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เป็ นอาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั!น
อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 5.30 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ซึงอาจจะได้ รับผลกระทบจาก
ปั ญหาด้ านฝุ่ นละออง เสียงและแรงสันสะเทือนในระดับปานกลางถึงสูง และการจราจรทีเพิมขึ!นในช่ วงก่อสร้ าง
และช่ วงเปิ ดดําเนินการของโครงการ ดังทีได้ ประเมินไว้ ในหัวข้อ 4.3.7 การใช้ประโยชน์ทีดิน หัวข้อย่อย (3)
การประเมิ นผลกระทบสิ งแวดล้อมต่ อพื8 นที อ่ อ นไหวโดยรอบโครงการ อย่ างไรก็ต ามโครงการได้ จัด ให้ มี
มาตรการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมในด้ านต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น ไว้ ในแต่ละหัวข้ อแล้ ว
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4.4.5 ศาสนา
ช่วงก่อสร้าง และเปิ ดดําเนินการ
จากการสํารวจโดยรอบพื!นทีโครงการในระยะ 1,000 เมตร พบว่า มีศาสนสถาน จํานวน 3 แห่ง คือ
1) คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่ งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ าย ตั!งอยู่เลขที 72 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 515 เมตร
ทางด้ านทิศเหนือของโครงการ
2) คริสตจักรวัฒนา ตั!งอยู่เลขที 34 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อยู่ ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 654 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ ปั จจุ บั นมี เจ้ า
หน้ าทีประจํารวมประมาณ 5 คน
3) วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) ตั!งอยู่เลขที 2 บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่ที 5 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 860
เมตร ทางด้ านทิศเหนือของโครงการ ปัจจุบัน มีพระภิกษุ รวมประมาณ 65 รูป และสามเณร 1 รูป
3.1 ประวัติวดั
วัดอุทยั ธาราม หรือทีชาวบ้ านนิยมเรียกว่า “วัดบางกะปิ ” เพราะวัดนี!ต!ังอยู่ริมคลองบางกะปิ
ท้องทีตําบลบางกะปิ อําเภอบางกะปิ จังหวัดพระนครในอดีต ซึงชาวบ้ านมักนิยมเรียกกันอย่างนั!น
เป็ นวัดเก่าแก่วัดหนึง สร้ างขึ!นมาแต่ครั!งโบราณ และได้ มีผ้ ูบูรณะต่อตามทีได้ เล่ ากันสืบมาว่า
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ.2310 และต่อมาเนืองจากกรุงศรีอยุธยาแตก แม่ทพั นาย กองทั!ง
หลายได้ อพยพหนีภัยสงครามลงมาด้ วย และเมือผ่านลงมาพบเจดีย์ ซึงตั!งอยู่บนฝังตะวันตกของคลองบางกะปิ ซึง
เป็ นสถานทีสงบเงียบ จึงได้ นาํ สมบัติมาฝังไว้ ณ ทีมีด้วยแล้ วหนีต่อไป เมือบ้ านเมืองสงบดีแล้ วจึงได้ กลับมาบูรณะ
และสร้ างวัดแห่ งนี!ข! นึ มาอีก โดยได้ จัดสร้ างพระเจดีย์ให้ ใหญ่ข! ึน และได้ นาํ เอาสมบัติมีค่า และวัตถุมงคลพร้ อมทั!ง
พระบรมธาตุส่วนหนึงบรรจุไว้ ในเจดีย์ แห่งนี!
3.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื!นทีตั!งวัดมีเนื!อที 31 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือกว้ าง 189.40 เมตร ติดกับ
ทีดินเอกชน ทิศใต้ กว้ าง 230 เมตร ติดกับทางรถไฟสายตะวันออก ทิศตะวันออกกว้ าง 221 เมตร ติดกับทีดิน
ของกรมธนารั กษ์ (ทีตั!งสถานีโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย ช่ อง 11) ทิศตะวันตกกว้ าง 221 เมตร ติดกับคลอง
บางกะปิ สําหรับพื!นทีตั!งวัดเป็ นทีราบลุ่มนํา! ท่วมถึงในฤดูฝน ตั!งอยู่ริมคลองบางกะปิ มีลกั ษณะสีเหลียมผืนผ้ า
3.3 อาคารภายในวัด
ภายในวัดมีอาคารและสถานที ประกอบด้ วย พระอุโบสถ วิหาร กุฎิสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลา
การเปรียญ เจดีย์ เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดของสถานทีต่างๆ ดังนี! (ภาพที 4.4-3)
- พระอุโบสถ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้ น
- วิหาร ตั!งอยู่ติดกับพระอุโบสถอีกหนึงหลัง หน้ าบันไม้ แกะสลัก ซุ้มประตูหน้ าต่างเป็ นลาย
ปูนปั! น
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- เจดีย์ ภายในบรรจุของทีค้ นพบในสมัยกรุงศรีอยุธยา
- กุ ฎิสงฆ์จาํ นวน 27 หลัง มีท!ังอาคารคอนกรี ต เสริ มเหล็ก และเป็ นครึ งตึก ครึ งไม้ และ
อาคารไม้
นอกจากนี!ภายในวัด ยังประกอบด้ วย ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาการเปรี ยญ ศาลาสวดพระ
อภิธรรม เตาเผาศพ หอระฆัง วิหารจตุรทิศ เป็ นต้ น สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานหล่อด้ วยทองเหลืองหน้ าตัก
กว้ าง 1.5 เมตร สมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเนื!อสัมฤทธิzหนึงองค์ หน้ าตักกว้ าง 1 ศอก เป็ นสมบัติ
ของเก่าซึงหาประวัตกิ ารสร้ างไม่ได้ ว่าได้ จัดทําขึ!นหรือสร้ างในสมัยใด
จากมุมมองภายในวัดอุทัยธาราม ซึงอยู่ ห่างจากพื! นทีโครงการ ประมาณ 860 เมตร มายัง
พื!นทีโครงการ จะมองเห็นต้ นไม้ ทปลู
ี กภายในวัด อาคารสูง ก่อนจะมองเห็นพื!นทีโครงการ ดังแสดงในภาพที
4.4-7 จึงทําให้ การก่อสร้ างโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพ การลดทอนความสง่า และรูปทรง
ของอาคารภายในวัดแต่อย่างใด
ศาสนสถานทีมีกจิ กรรมฌาปนกิจ และการเผาศพ ทีอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ของพื!นทีโครงการ
มีจาํ นวน ทั!งสิ!น 1 แห่ ง ได้ แก่ วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) (ภาพที 4.4-3(2)) โดยมีรายละเอียดของเตาเผาศพ
ดังนี!
- มีเมรุ 1 แห่ ง เป็ นแบบระบบเตาเผาศพแบบปลอดมลพิ ษ ชนิด ใช้ นาํ! มัน ในการเผา มี
ระบบการเผากําจัดกลินและควัน จํานวน 2 ห้ องเผา และจํานวนหัวเตาเผา 1 หัว/ห้ อง มี
การฌาปนกิจ เดือนละประมาณ 15 ศพ โดยจะมีการตรวจเช็คสภาพของเตาเผาศพเป็ น
ประจํา ทุ กปี จากบริ ษัท ผู้ผ ลิต โดยเตาเผาศพเป็ นไปตามข้ อกํา หนด พรบ. สุสาน และ
ฌาปนสถาน พ.ศ.2528 พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 พรบ.ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุ ณ ภาพสิงแวดล้ อ ม พ.ศ.2535 และข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื อง สุ ส าน และ
ฌาปนสถาน พ.ศ.2546
- เมือพิจารณาตําแหน่ งของวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) ตั!งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของโครงการ จะอยู่ในทิศทางลมทีสามารถพัดเข้ าสู่อาคารชุดพักอาศัยได้ บางส่วนในช่ วง
เดือ นตุลาคมถึ งมกราคมเป็ นช่ วงฤดู ห นาว แต่ เนืองจากระยะห่ างจากตัวอาคารถึง วัด
อุทยั ธาราม (บางกะปิ ) ประมาณ 860 เมตร และวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) มีระบบเตา
เผาแบบปลอดมลพิษ ดังนั!นคาดว่ าจะไม่ส่งผลกระทบด้ านมลพิ ษจากเตาเผาศพของวัด
อุทยั ธาราม (บางกะปิ ) ทีมีต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ
สําหรับศาสนสถานทีอยู่ใกล้ เคียงกับโครงการมากทีสุด คือ คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่ งวิสทุ ธิ
ชนยุคสุดท้ าย อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศเหนือของโครงการ ซึงอาจจะได้ รับผลก
ระทบจากปั ญหาด้ านฝุ่ นละออง เนืองจากอยู่ในทิศทางกระแสลมหลัก ส่วนเสียง แรงสันสะเทือน และการจราจรที
เพิมขึ!นในช่ วงก่อสร้ าง และช่วงเปิ ดดําเนินการของโครงการ ในระดับตํา ดังทีได้ ประเมินไว้ ในหัวข้ อ 4.3.7 การใช้
ประโยชน์ที ดิ น หัว ข้อ ย่ อย (3) การประเมิ น ผลกระทบสิ งแวดล้อมต่ อ พื8 นที อ่ อ นไหวโดยรอบโครงการ
อย่างไรก็ตามโครงการได้ จัดให้ มีมาตรการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมในด้ านต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น ไว้ ในแต่ละ
หัวข้ อแล้ ว
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4

4

2

6

7

1

9

8

ศาลาอเนกประสงค

มุมมองภายในวัดอุทัยธาราม (บางกะป6)

7

ศาลาการเปรียญ(ศาลาทรัพย-เปรม)

3

5

1
เจดีย

ศาลานั่งพัก

8

โรงเก็บไม,

พระอุโบสถ และวิหาร
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5

2

9

6

หอระฆัง

โรงเก็บไม,

ห,องน้ํา

3
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ทีจอดรถ

12

15

15

หอระฆัง

13 14 18

16

4.4-3(1) มุมมองภายในวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )

11
10

12

17

16

ตําแหน่งวางกลอง

กุฏิพระสงฆ์
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ศาลาอเนกประสงค์(ศาลาคุณยายด่วน)

13

10

17

14

กุฏิพระสงฆ์

เตาเผาศพ

18

วิหารจตุรทิศ

ศาลาอเนกประสงค์ และหอสวดมนต์

11

ดินแดง
ถนนอโศก
-

ถนนกําแพ
ง

วัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )

เพชร

ถนนเพชรบุรี

คริสตจักรของพระเยซูคริสต
แหงสิทธิชนยุคสุดทาย

คลองแสนแส

บ

พื้นที่โครงการ

ซอยสุขุมวิท

31

คริสตจักรวัฒนา

ซอยสุขุมวิท 21

860 เมตร

7

ถนน

สุขุม
วิท

N
มาตราสวน
0

100

เมตร
200

400

วัดอุทัยธาราม (บางกะป-) อยูทางดานทิศเหนือง มีระยะหางจากพื้นที่โครงการ 860 เมตร
ภายในวัดมีเตาเผาศพ แบบปลอดมลพิษ ชนิดใชน้ํามันในการเผา จํานวน 1 แหง
มีจํานวน 2 หองเผา และจํานวนหัวเตาเผา 1 หัว/หอง

ภาพที่

4.4-3(2)

ตําแหนงวัดอุทัยธาราม (บางกะป-)
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4.4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
ช่วงก่อสร้าง
คนงานจะเข้ ามาทํางานในโครงการสูงสุดประมาณ 200 คน มีลักษณะเช้ าไป-เย็นกลับ คนงานเหล่านี!จะ
มาทํางานก็เฉพาะเวลากลางวันเท่านั!น และโครงการจัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของ
คนงานอย่างเข้ มงวด รวมทั!งจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยทางด้ านทรัพย์สนิ ในช่ วงก่อสร้ างตรวจตราดูแล
ความเรียบร้ อยอย่างสมําเสมอ นอกจากนี!โครงการได้ มีมาตรการเข้ มงวดไม่ให้ คนงานเข้ ามาภายในพื!นทีโครงการ
นอกเหนือจากในเวลางานเท่านั!น ดังนั!นผลกระทบด้ านความปลอดภัยสาธารณะต่อชุมชนโดยรอบ จึงคาดว่าจะเกิด
ขึ!นในระดับตํา
ทั!งนี!ได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านความปลอดภัยสาธารณะ ช่วงก่อสร้ างไว้ ดังนี!
1. จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ จ ากการก่ อ สร้ า ง เท่ า กับ ระยะเวลาการก่ อ สร้ า งโครงการ โดย
ครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื!นทีก่อสร้ างทั!งหมด รวมถึงประชาชนผู้สญ
ั จรและบ้ านเรือนอาคาร
ใกล้ เคียงโครงการทั!งหมดทั!งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิ
2. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้ างโครงการกับบ้ านเรือนทีอยู่ใกล้ เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุย
อย่ างสมําเสมอ เพือสร้ างความเข้ าใจอันดี และรับฟั งความคิดเห็นและความเดือดร้ อนรํา คาญทีมี
ผลกระทบมาจากการก่อสร้ างของโครงการเพือนํามาปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วนต่อไป
3. การก่อสร้ างในทุกขั!นตอนต้ องมีวศิ วกรทีเกียวข้ องทีมีความชํานาญ และมีประสบการณ์สงู ควบคุมดูแล
การก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลาเพือให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามหลักวิศวกรรม และปลอดภัยต่อคน
งานและชุมชนใกล้ เคียง
4. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้ าอย่างน้ อย สัดส่วน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุม
ดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้ มงวด ถ้ าหากคนงานมีการกระทําผิด โครงการมีบทลงโทษคน
งาน พร้ อมกับให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทําประวัติของคนงานก่อสร้ างทุกคนและต้ องใช้ แรงงานทีถูก
ต้ องตามกฎหมายเท่านั!น
5. จัดให้ มกี ารตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม และการเสพยาเสพติดของคนงานก่อสร้ าง โดยห้ ามรับคน
งานทีมีประวัตดิ ังกล่าวเข้ าทํางาน เนืองจากเป็ นพื!นทีชุมชน มีผ้ ูพักอาศัยอยู่โดยรอบโครงการ
6. จัดให้ มีการบัน ทึกข้ อมู ลการทํา งานของคนงานก่อสร้ างทุกคน และมีการแลกบัตรเข้ า-ออกพื!นที
ก่อสร้ างโครงการทุกครั!ง เพือป้ องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
7. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยตรวจดูแลความเรี ยบร้ อยอย่ างสมําเสมอตลอด 24 ชั วโมง
และเข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงานให้ อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทํางานเท่านั!น
8. จัด ให้ มีเจ้ าหน้ าทีรั กษาความปลอดภั ยชุ ดเคลือนทีตรวจความเรี ยบร้ อย โดยรอบโครงการอย่ าง
สมําเสมอ
9. จัด ให้ มีร ะบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีค วามเพี ยงพอโดยรอบพื! นทีก่ อ สร้ างโครงการตั!ง แต่ เ ริ ม
ก่อสร้ างโครงการ เพือความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ าน
พักอาศัยหรืออาคารข้ างเคียง
10. ให้ คนงานก่อสร้ างสวมใส่ชุดทีมีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ทสามารถสั
ี
งเกตได้ ชัดเจน แบ่งแยกได้ ว่า
เป็ นคนงานของโครงการ
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11. จัดให้ มีตะแกรงป้ องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ ในชั!นที 2 และชั!นที 6 ความยาวอย่ าง
น้ อย 3.0 เมตร จากตัวอาคาร
12. จัดให้ มีบ้านพักคนงานก่อสร้ างอยู่ภายนอกพื!นทีโครงการ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยมีรถขนส่ง
คนงานเพือเดินทางแบบเช้ าไป-เย็นกลับ
13. กรณีการก่อสร้ างของโครงการสร้ างความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง เจ้ าของโครงการต้ องชดเชยค่า
เสียหายอย่ างเป็ นธรรมโดยเร็ว กรณีทีตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั!งคณะกรรมการประสานงานร่ วมกัน
ขึ!นมาพิจารณาหาข้ อยุติอย่างเป็ นธรรมทั!งสองฝ่ าย
14. จัดให้ มีการประชุมการปฏิบัติงานประจําพื!นทีก่อสร้ างโครงการเป็ นประจําทุกสัปดาห์ ประกอบด้ วย
เจ้ าของโครงการ วิ ศวกรควบคุ มการก่ อสร้ าง ผู้ รับเหมาก่ อสร้ าง เจ้ าหน้ าทีความปลอดภั ย เพื อ
ประเมินการปฏิบัติหน้ าที ปั ญหาการก่อสร้ าง และเหตุเดือดร้ อนรําคาญต่ออาคารข้ างเคียง และหา
แนวทางการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
15. จัดให้ มีหมายเลขฉุกเฉินทีผู้พักอาศัยข้ างเคียงสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้ าง
ได้ ตลอดเวลา เพือแจ้ งเหตุเดือดร้ อนรําคาญ
16. ควบคุมไม่ให้ มกี ารทํากิจกรรมทีก่อให้ เกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ ใกล้ ทพัี กอาศัยข้ างเคียง
17. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตั!งในบริเวณด้ านหน้ าโครงการ และบริเวณด้ านด้ านข้ างภายใน
โครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
18. บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จํากัด วิศวกรทีปรึกษาควบคุมการก่อสร้ าง ควบคุมดูแล
การทํางานของผู้รับเหมา และคนงาน โดยกําชับให้ ผ้ ูรับเหมา และคนงาน ทําตามมาตรการทีกําหนด
ไว้ อย่างเคร่งครัด ถ้ าไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ จะต้ องมีบทลงโทษผู้รับเหมา และคนงาน

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง เพือรักษาความปลอดภัย ดังนั!นจึง
คาดว่าสามารถให้ ความปลอดภัยต่อผู้ทเข้
ี ามาใช้ บริการของโครงการได้ อย่างเพียงพอ
ทั!งนี!ได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านความปลอดภัยสาธารณะ ช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ
ไว้ ดังนี!
1. จัดให้ มีแผนงานความปลอดภัยเรืองยาเสพติดของโครงการ โดยเจ้ าของโครงการต้ องทําแผนให้
สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และประสานงานกับกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยา
เสพติด และสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นประจําทุกปี
2. รณรงค์ให้ เจ้ าหน้ าทีดูแลอาคารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้เกียวกับโทษของยาเสพติด
3. การเข้ า-ออกโครงการ และจัดเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยประจําทางเข้ า-ออกโครงการ โดย
บุคคลภายนอกต้ องแลกบัตรกับเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยก่อนเข้ าโครงการทุกครั!ง
4. ควบคุ มการเข้ า-ออกอาคารพั กอาศั ย ด้ วยระบบคีย์การ์ด บริ เวณทางเข้ าออกโถงต้ อนรั บ ของ
อาคาร เพือป้ องกันอันตรายทีเกิดจากบุคคลจากภายนอก
5. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้ อยตลอด 24 ชัวโมง เพือดูแล
ความเรียบร้ อยบริเวณด้ านหน้ าโครงการตลอดเวลา
6. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ และบริเวณจุดอับ
ในทุ ก ๆ ชั! น ของอาคารพั ก อาศั ย ภายในโครงการ และระบบศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น เมื อมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ!น เจ้ าหน้ าทีโครงการสามารถโทรแจ้ งไปยังศูนย์ รับแจ้ งเหตุของหน่วยงาน
ฉุกเฉิน เช่น สถานีตาํ รวจ หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล
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4.4.7 การป้องกันอัคคีภยั
พื! นทีโครงการอยู่ในเขตพื!นทีความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงคลองเตย อยู่ห่างจากพื! นทีโครงการ
ประมาณ 2.2 กิโลเมตร สามารถประเมินสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้ อม ใน
ช่วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการได้ ดงั ต่อไปนี!

ช่วงก่อสร้าง
การเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงก่อสร้ าง คาดว่ามีสาเหตุมาจาก 2 ประการหลัก ดังนี!
- ประการแรก คือ เกิดจากความขัดข้ องของระบบไฟฟ้ า เนืองจากการติดตั!งอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้ าใน
ช่ วงก่ อสร้ างเป็ นการใช้ ป ระโยชน์แบบชั วคราว ดังนั! นจึง มัก ทํา การกัน อย่ างง่ ายๆไม่ ถูกหลักของ
วิศวกรรม จึงอาจก่อให้ เกิดความขัดข้ องและกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรได้ ง่าย ซึงเป็ นผลทําให้ เกิดเหตุ
เพลิงไหม้
- ประการทีสอง คือ การสูบบุหรีหรือใช้ วัตถุไวไฟอย่างไม่ระมัดระวัง
แต่อย่ างไรก็ตามอุบัติเหตุเหล่านี!มีโอกาสเกิดขึ!นได้ น้อยถ้ าไม่ ประมาท ดังนั!นถ้ าหากมีการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัดของโครงการในช่วงก่อสร้ างนี!แล้ ว คาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ!นในระดับตํา กอปรกับในเขต
วัฒนา และใกล้ เคียง มีสถานีดับเพลิงทีมีประสิทธิภาพ ทีอยู่ใกล้ เคียงกับโครงการ คาดว่าถ้ าเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะ
เกิดผลกระทบในระดับตํา-ปานกลาง
ทั!งนี!ได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมต่อการป้ องกันอัคคีภัย ช่วงก่อสร้ างไว้ ดังนี!
1. การติดตั!งอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้ าในช่ วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม เพือลดความเสียง
ต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
2. ห้ ามมิให้ คนงานสูบบุหรี หรือใช้ วัตถุไวไฟในพื!นทีก่อสร้ าง หรือจัดให้ มีพ! ืนทีสูบบุหรีสําหรับคนงาน
3. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที หรือหัวหน้ าคุมงานตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้ า และตรวจสอบความ
เรียบร้ อยในพื!นทีก่อสร้ าง ว่าไม่มีสงใดเป็
ิ
นสาเหตุก่อให้ เกิดเพลิงไหม้
4. จัดให้ มีถังดับเพลิงเคมีอย่ างน้ อย 2 ถัง/ชั!น ในสถานทีก่อสร้ างบริเวณทีอาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่าย
โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึงมีสารไวไฟ
5. จัดให้ มีถังดับเพลิงเคมีอย่างน้ อย จํานวน 6 ถัง ในบริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง โดยติดตั!งไว้ ใน
บริเวณทีมองเห็น และสามารถเข้ าไปใช้ งานได้ โดยสะดวก
6. จัดให้ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีทไวไฟ
ี
ให้ อยู่ในทีปลอดภัย และอยู่ห่างจากวัตถุทก่ี อให้ เกิด
ประกายไฟ เพือป้ องกันการเกิดอัคคีภัย

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
การประเมินระบบป้ องกันอัคคีภัย จะพิจารณาจากความเพียงพอ และความพร้ อมใน 3 ด้ าน คือ
1) ความสามารถในการป้ องกันอัคคีภัยของโครงการ โดยอาคารของโครงการจัดเป็ นอาคารสูง
ดั ง นั! น ระบบป้ องกั น อัค คี ภั ยจะต้ อ งจั ด เตรี ย ม และออกแบบให้ สอดคล้ อ งตามข้ อ กํา หนด
กฎหมาย
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2) ความสามารถ และศักยภาพ การป้ องกันอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ เพือกําหนดมาตรการที
เหมาะสมของโครงการในการเตรียมความพร้ อม เพือป้ องกัน และแก้ ไขเหตุเพลิงไหม้ ให้ กระทบ
ต่อสภาพแวดล้ อมน้ อยทีสุด
3) แผนงานป้ องกันเพลิงไหม้ เพือใช้ เป็ นมาตรฐานในการนําไปใช้ ป้องกัน และระงับอัคคีภัยทีอาจ
จะเกิดขึ!น โดยมีการจัดทําแผนตั!งแต่การป้ องกันจนไปถึงการฟื! นฟูหลังเกิดเหตุ

1) ความสามารถในการป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ
1.1) อุปกรณ์เตือน และป้องกันอัคคีภยั ตามกฎหมายทีเกียวข้อง
เนืองจากในการออกแบบระบบป้ องกัน และเตือนเหตุเพลิงไหม้ ของโครงการได้ คาํ นึงถึงความ
สอดคล้ อง และความครบถ้ วนเป็ นไปตามกฎหมายข้ อบัง คับของอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ ทีบั งคั บ ใช้
กําหนด เพือให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้พักอาศัยของโครงการ
ดังนั!นโครงการต้ องจัดให้ มีอุปกรณ์เตือนและป้ องกันอัคคีภัย ให้ ครบตามกฎกระทรวงฉบับที 39
(พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบั บ ที 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522 อย่างครบถ้ วน เมือทําการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนและป้ องกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎกระทรวงทั!ง
2 กับรายละเอียดในบทที 2 พบว่ า ทางโครงการจั ด ให้ มีอุป กรณ์ เตื อนและระบบป้ องกันอัคคี ภัยทีครบถ้ วน
(ตารางที 4.4-6) ซึงสามารถลดอัตราการเกิดอัคคีภัยภายในโครงการได้ ในระดับหนึง ในระหว่ างทีรอการช่ วย
เหลือจากรถดับเพลิงของหน่วยงานราชการทีอยู่บริเวณใกล้ เคียงพื!นทีโครงการ
การรับรองการออกแบบระบบ และผู้ออกแบบของโครงการเป็ นไปตามข้ อบังคับสภาวิศวกร ว่ า
ด้ วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ.2551 ดังนี!
งานออกแบบและคํานวณ

สาขาวิชา

1. ระบบดับเพลิงและป้องกัน - วิศวกรรมเครืองกล
อัคคีภยั
- วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
- วิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ผูอ้ อกแบบของโครงการ

ภาคีวิศวกร

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

พื!นทีไม่เกิน 5,000 ตร.ม.
พื!นทีไม่เกิน 4,000 ตร.ม.
ทําไม่ได้

ทําได้ ทกุ ขนาด
ทําได้ ทกุ ขนาด
ทําไม่ได้

ทําได้ ทกุ ขนาด
ทําได้ ทกุ ขนาด
ทําได้ ทกุ ขนาด

- นายกิตติศกั ดิz พูลวิวฒ
ั น์ชัยการ
วิศวกรรมเครืองกล
ระดับวุฒิวศิ วกร เลขที วก.940

2. ระบบสัญญาณเตือนภัย
และระบบป้องกันฟ้ าผ่า

- วิศวกรรมไฟฟ้ า แขนง
ไฟฟ้ ากําลัง

ทําได้ ทกุ ขนาด

ทําได้ ทกุ ขนาด

ทําได้ ทกุ ขนาด

- นายธนกฤต วิมลสกุลภัค
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
ระดับสามัญวิศวกร
เลขที สฟก.4506

3. ระบบไฟฟ้ าและเครือง
สํารองไฟ

- วิศวกรรมไฟฟ้ า แขนง
ไฟฟ้ ากําลัง

ขนาดไม่เกิน
1,000 KVA

ขนาดไม่เกิน
50,000 KVA

ทําได้ ทกุ ขนาด

- นายธนกฤต วิมลสกุลภัค
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
ระดับสามัญวิศวกร
เลขที สฟก.4506

4. ระบบลิฟท์ดบั เพลิง

- วิศวกรรมเครืองกล
- วิศวกรรมไฟฟ้ า แขนง
ไฟฟ้ ากําลัง

ทําไม่ได้
ทําไม่ได้

ควบคุมการติดตั!ง ควบคุมการติดตั!ง โครงการจัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ จึง
และตรวจสอบ
และตรวจสอบ ออกแบบไม่มีลิฟท์ดับเพลิง
ระบบลิฟท์
ระบบลิฟท์

4-204

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
งานออกแบบและคํานวณ

ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สาขาวิชา

ภาคีวิศวกร

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ผูอ้ อกแบบของโครงการ

5. บันไดหนีไฟและการ
อพยพหนีไฟ

- สถาปัตยกรรมหลัก

พื!นทีไม่เกิน
1,000 ตร.ม.

ทําได้ ทกุ ขนาด

ทําได้ ทุกขนาด

- นายเกรียงไกร รัชตะวโรทัย
สถาปัตยกรรมหลัก
ระดับสามัญสถาปนิก
เลขที สสถ.2571

6. ระบบระบายอากาศ

- วิศวกรรมเครืองกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ

ทําไม่ได้
ทําไม่ได้

ทําได้ ทกุ ขนาด
ทําได้ ทกุ ขนาด

ทําได้ ทุกขนาด
ทําได้ ทุกขนาด

- นายกิตติศกั ดิz พูลวิวฒ
ั น์ชัยการ
วิศวกรรมเครืองกล
ระดับวุฒิวศิ วกร
เลขที วก.940

1.2) การอพยพคนออกจากอาคาร และความเพียงพอของจุดรวมพล
จั ด ให้ มี บั น ไดหนี ไ ฟลงสู่ ช!ั น ล่ า งของโครงการ จํา นวน 2 แห่ ง และเป็ นไปตามข้ อบั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ในข้ อ 44 ทีว่า ตําแหน่งทีตั!งบันไดหนีไฟยกเว้ นอาคารตามข้ อ
43 (ตึกแถว หรือบ้ านแถวทีมีจาํ นวนชั!นไม่เกิน 4 ชั!น หรือสูงไม่ เกิน 15 เมตร จากระดับถนน) ต้ องมีระยะห่ าง
จากประตูห้องสุดท้ายด้ านทางเดินทีเป็ นทางตันไม่เกิน 10 เมตร ระยะห่ างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้ องไม่
เกิน 60 เมตร และต้ องมีบันไดหนีไฟจากชั!นบนสุด หรือดาดฟ้ าลงสู่พ! ืนดิน ถ้ าเป็ นบันไดหนีไฟภายในอาคาร และ
ถึงพื!นชั!นสองถ้ าเป็ นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
โดยบันไดหนีไฟทั!ง 2 บันได มีระยะห่ างกันไม่เกิน 60 เมตร โดยมีความสูงตั!งแต่ ช!ันที 1 ถึงชั!น
หลังคา ซึงเมือลงสู่ช!ันล่างของโครงการจะเป็ นประตูบานผลักออกสู่ทางเดิน และไม่มีสงกี
ิ ดขวางใดๆ ขวางกั!นเส้ น
ทางอพยพ เพือไปรวมตัวกันทีพื!นทีจุ ดรวมพล จํานวน 1 แห่ ง บริเวณพื!นทีจัดสวนด้ านหน้ าโครงการได้ สะดวก
และปลอดภัย มีรายละเอียดของบันไดหนีไฟ ดังต่อไปนี!
- บันไดหลัก-หนีไฟ (ST-1) (บันไดหลัก และใช้ เป็ นบันไดหนีไฟ) ความกว้ าง 1.50 เมตร
ตั!งแต่ช!นั ใต้ ดินที 2-ชั!นหลังคา มีประตูหนีไฟเปิ ดออกสูภ่ ายนอกอาคารชั!นพื!นดิน
- บันไดหนีไฟ (ST-2) (บันไดหนีไฟ) ความกว้ าง 0.90 เมตร ตั!งแต่ช!ันใต้ ดินที 2-ชั!นที 8
มีประตูหนีไฟเปิ ดออกสูภ่ ายนอกอาคาร
สํา หรั บระยะเวลาทีใช้ ในการอพยพคนจากอาคารสามารถคํา นวณระยะเวลาหนีไฟตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร ซึงบันไดหนีไฟจะต้ องสามารถลําเลียงบุคคลในอาคารทั!งหมดให้ ออกภายนอกอาคาร ภายในระยะ
เวลา 1 ชัวโมง โดยมาตรฐานการคํานวณใช้ กฎของ NEPA 101 เป็ นมาตรฐานสากล โดยใช้ สตู ร
te

= 2+[Z/(y-1.8m)x0.0117]

เมือคํานวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟ (รายการคํานวณในภาคผนวกที 2) มีระยะเวลาในการ
หนีไฟของอาคาร 28.63 นาที ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด (กําหนดไว้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการอพยพ
คนอย่างน้ อย 60 นาที)
นอกจากนี!โครงการจัดให้ มีพ! ืนทีจุดรวมพล จํานวน 1 แห่ง บริเวณพื!นทีจัดสวนด้ านหน้ าโครงการ
เมือหักลบพื!นทีลําต้ นของต้ นไม้ จะมีพ! ืนทีจุดรวมพลเท่ากับ 91.43 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พักเท่ากับ
1 คน ต่อพื!นทีจุ ดรวมพล 0.29 ตารางเมตร (ผู้พักอาศัยในโครงการ 320 คน) ซึงเพียงพอต่อข้ อกําหนด (สผ.
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ตารางที 4.4-6 แสดงรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภัยเปรียบเทียบข้ อกําหนดระบบป้ องกันอัคคีภัยโครงการอาคาร
ชุด FYNN Sukhumvit 31 ตามกฎกระทรวงฉบับที/ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที/ 47
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระบบป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง ระบบป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง
ฉบับที 47 (พ.ศ.2540)
ฉบับที 39 (พ.ศ.2537)
1. ระบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ ข อง 1. ติด ตัD ง ระบบสั ญญาณเตือ นเพลิ ง ไหม้
อาคารอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
ทุ กชัD น โดยสัญญาณเตื อนเพลิ ง ไหม้
อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
(1)อุปกรณ์แจ้ งเหตุท/มี ีทDงั ระบบแจ้ งเหตุ
อัตโนมัติและที/ใช้ มือเพื/อให้ อุปกรณ์ (1)อุ ปกรณ์ส่ ง สัญ ญาณเพื/ อให้ ห นี ไ ฟ ที/
สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ คนที/
ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทาํ งาน
อยู่ในอาคารได้ ยินหรือทราบอย่ างทั/ว
(2)อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ท/ี
ถึง
สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ คน
ที/ อ ยู่ ใ นอาคารได้ ยิ น หรื อ ทราบ (2)อุปกรณ์แจ้ งเหตุ ที/มีทDงั ระบบแจ้ งเหตุ
อย่างทั/วถึงเพื/อให้ หนีไฟ
อัตโนมัติ และระบบแจ้ ง เหตุ ท/ีใช้ มือ
เพื/อให้ อุปกรณ์ตาม (1) ทํางาน

ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ
1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(1)อุปกรณ์แจ้ งเหตุ อุปกรณ์แจ้ งเหตุติด
ตัD ง 3 ประเภท ทัD งแบบแจ้ งเหตุ
อัตโนมัติ และแบบใช้ มือกด ดังนีD
- ชุ ด กดแจ้ งเหตุ แ บบใช้ มื อ (Manual
Station) ติ ด ตัD ง ไว้ บ ริ เ วณหน้ า บั น ได
หนีไฟ และทางเดิน
- เ ค รื/ อ ง ต ร ว จ จั บ ค วั น (Smoke
Detector) ติดตัDงไว้ บริเวณห้ องเครื/อง
อัดอากาศ ห้ องไฟฟ้ า ห้ องปัS ม ห้ อง
นิ ติ บุ ค คล ห้ อ งรั บ รอง ห้ อ งพั ก ขยะ
รวม ห้ องพักขยะประจําชัDนทุกชัDน ทาง
เดิน โถงลิฟต์ โถงทางเข้ า บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ ห้ องออกกําลังกาย และ
บริเ วณห้ องนอนในห้ องชุ ดพั กอาศัย
ทุกห้ อง ทุกชัDนของอาคาร
- เครื/ องตรวจจั บ ความร้ อน (Heat
detector) ติ ด ตัD ง ไว้ บริ เ วณลานจอด
รถยนต์ ชDั น ใต้ ดิ น ห้ องนําD ส่ ว นกลาง
และบริ เ วณส่ ว นครั ว ในห้ องชุ ด พั ก
อาศัยทุกห้ องของอาคาร

2. ต้ องติดตัDงเครื/องดับเพลิงแบบมือถือ 2. ติดตัDงเครื/องมือดับเพลิงแบบมือถือ 2. ติ ด ตัD ง เครื/ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ไว้
อย่างใดอย่างหนึ/ง สําหรับอาคารอยู่
ตามชนิดและขนาดที/กาํ หนดไว้ คือ
ภายในตู้ เก็ บ สายฉี ด นําD ดั บ เพลิ ง
อาศัยรวมกําหนดไว้ 4 ชนิด คือ
จํา นวน 1 ถัง/ตู้ เป็ นเครื/องดับเพลิง
(1)ก๊ า ชคาร์ บ อนไดออกไซด์ ขนาด 4
มื อ ถื อ ช นิ ด ผ ง เ ค มี แ ห้ ง (Dry
- โฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10
กิโลกรัม
Chemical Fire Extinguisher) ขนาด
ลิตร
(2)ผงเคมีแห้ ง ขนาด 4 กิโลกรัม โดยให้
4.5 กิโลกรัม ติดตัDงให้ ส่วนบนสุดของ
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุ
มี 1 เครื/ อง/พืD นที/ ไม่ เ กิ น 1,000
ตัว เครื/ อ งสู ง จากระดั บ พืD นอาคารไม่
ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร
เกิน 1.50 เมตร
แต่ไม่น้อยกว่า ชัDนละ 1 เครื/องการติด
- ผงเคมีแห้ ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
ตัD ง เครื/ องมือ ดับ เพลิ ง ต้ องอยู่ สูง จาก
4 กิโลกรัม
ระดั บ พืD นอาคารไม่ เ กิน 1.50 เมตร
- เฮลอน (Halon 1211) ขนาดความ
สามารถเข้ า ใช้ ส อยได้ สะดวก และ
จุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
ต้ อ งอยู่ ใ นสภาพที/ใ ช้ งานได้ ตลอด
สํา หรั บ ดั บ เพลิ ง ที/เ กิ ด จากประเภท
เวลา
ของวั ส ดุ ท/ี มี ใ นแต่ ล ะชัD น ไว้ 1 เครื/ อ ง/
พืD นที/ อ าคารไม่ เ กิ น 1,000 เมตร ทุ ก
ระยะไม่เกิน 45 เมตรแต่ ไม่น้อยกว่าชัDน
ละ 1 เครื/ อง และต้ องติด ตัD ง ให้ ส่ วนบน
สุดของตัวเครื/องสูงจากระดับพืDนอาคาร
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ผูอ้ อกแบบของโครงการ
นายธนกฤต วิมลสกุลภัค
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
ระดับสามัญวิศวกร
เลขที/ สฟก.4506

นายกิตติศกั ดิf พูลวิวัฒน์ชัยการ
วิศวกรรมเครื/องกล
ระดับวุฒิวิศวกร
เลขที/ วก.940
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ระบบป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง ระบบป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง
ฉบับที 47 (พ.ศ.2540)
ฉบับที 39 (พ.ศ.2537)

ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ

ผูอ้ อกแบบของโครงการ

ไม่เกิน 1.50 เมตร ในที/มองเห็นสามารถ
อ่านคํา แนะนําการใช้ ได้ และสามารถนํา
ไปใช้ งานได้ สะดวก และต้ องอยู่ในสภาพ
ที/ใช้ งานได้ ตลอดเวลา
3. อาคารที/มีความสูงตัDงแต่ 2 ชัDนขึDนไป 3. ติดตัDงระบบไฟฟ้ าส่องสว่างสํารองเพื/อ 3. ติดตัDงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ าย
หรือ อาคารที/มีพD ืนที/รวมกันทุกชัDนใน
ให้ มีแสงสว่างสามารถมองเห็น และมี
บอกทางหนีไฟ และป้ ายบอกชัDน ดังนีD
หลั ง เดี ย วกั น เกิ น 2,000 ตาราง
ป้ ายบอกทางหนี ไ ฟด้ วยตั ว อั ก ษรที/ - ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็ นโคมไฟ
เมตร ในแต่ละชัDนต้ องมี ป้ ายบอกชัDน
สามารถมองเห็น ได้ ชั ด เจน โดยตั ว
ฉุ กเฉิ นพร้ อมแบตเตอรี/ สาํ รองไฟได้
และป้ ายบอกทางหนีไฟด้ วยตัวอักษร
อั ก ษรต้ องมี ข นาดไม่ เ ล็ ก กว่ า 10
นาน 2 ชั/ ว โมง จ่ า ยไฟฟ้ าในกรณี
ที/ มี ข นาดความสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 10
เซนติเมตร
ฉุ กเฉิ น แยกเป็ นอิส ระจากระบบอื/น
เซนติเ มตร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท/ีอ ยู่ ใ น
และสามารถทํา งานได้ โ ดยอัต โนมั ติ
ตํา แหน่ ง ที/มองเห็น ได้ ชั ดเจนตลอด
เมื/อระบบจ่ ายไฟฟ้ าปกติหยุ ดทํา งาน
เวลาและต้ องมีแ สงสว่ างจากระบบ
เป็ นระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ติดตัDง
ไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นเพี ยงพอที/จะมองเห็น
ไว้ บริ เ วณห้ องเครื/ องไฟฟ้ า ห้ อง
ช่ อ งทางหนี ไ ฟได้ ชั ด เจนขณะเพลิ ง
นิ ติ บุ ค คล ห้ อ งออกกํา ลั ง กาย ห้ อง
ไหม้
เครื/ อ งปัS ม นําD โถงต้ อ นรั บ ทางเดิ น
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
- ป้ ายบอกทางหนีไฟ เป็ นกล่องป้ ายที/มี
ตั ว อั ก ษร “Fire Exit ” ความสู ง ตั ว
อัก ษร 15 เซนติ เ มตร ภายในมี ไ ฟ
ส่องสว่างได้ พลังงานไฟฟ้ าจากหลอด
ฟลู อ อเรสเซนต์ พร้ อมแบตเตอรี/
สามารถสํา รองไฟได้ น าน 2 ชั/ ว โมง
เมื/อไฟดั บ ติ ดตัDง ไว้ บริ เ วณทางเข้ าออกบันไดหนีไฟ และทางเดิน

นายกิตติศักดิf พูลวิวัฒน์ชัยการ
วิศวกรรมเครื/องกล
ระดับวุฒิวิศวกร
เลขที/ วก.940

4. จัดให้ มีการติดตัDงแบบแปลนแผนผัง - ป้ ายบอกตํา แหน่ ง จุ ด ที/อยู่ เป็ นป้ าย
ตํา แหน่ ง ที/ ติ ด ตัD ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง
ภาพแปลนของชัDนต่ างๆในอาคาร มี
รายละเอียดตําแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่ าง ๆ ป ระ ตู ห รื อ ท า ง ห นี ไ ฟ ใ น
ตําแหน่งที/เห็นชัดเจน
ลิฟต์โดยสาร ทางหนีไฟ เป็ นต้ น ติด
ไว้ บริเวณห้ องโถงหน้ าลิฟต์ของทุกชัDน

นายเกรียงไกร รัชตะวโรทัย
สถาปัตยกรรมหลัก
ระดับสามัญสถาปนิก
เลขที/ ส-สถ 2571

5. อาคารที/มีค วามสูง ตัDง แต่ 4 ชัD น ขึDน ไป - บัน ไดหนี ไ ฟของโครงการเป็ นบั น ได
ให้ ติดตัDงบันไดหนีไฟที/ไม่ใช่บันไดใน คอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ช่ ว ยอพยพคน
แนวดิ/งเพิ/ มจากบัน ไดหลั กให้ เ หมาะ ออกจากตัวอาคารชัDน บนสุดถึงชัDนพืDน
สมกับพืDนที/ของอาคารแต่ละชัDน เพื/อ ดิ น สามารถวิ/ ง หนี ไ ฟได้ โดยใช้ เวลา
ให้ สามารถลําเลียงบุคคลได้ ภายใน 1 ประมาณ 8.63 นาที ทัDงนีDถ้าคิดความ
ชั/วโมง
ตระหนกตกใจของคนและอื/น ๆ คาด
(1)บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้ องมีผนัง ว่าเสียเวลาอีก 20 นาที โดยประมาณ
ทุ ก ด้ าน โดยรอบที/ ทาํ ด้ วยวั ส ดุ ไ ม่ เวลาที/ต้อ งใช้ ระบายคนทัDง หมดออก
จากอาคาร 28.63 นาที
ติดไฟ
(2)ช่ องประตูสู่บันไดหนีไฟต้ องเป็ น บาน
เปิ ดทํา ด้ วยวัสดุท/ไี ม่ติดไฟ พร้ อมติด

นายเกรียงไกร รัชตะวโรทัย
สถาปัตยกรรมหลัก
ระดับสามัญสถาปนิก
เลขที/ ส-สถ 2571
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ระบบป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง ระบบป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง
ฉบับที 47 (พ.ศ.2540)
ฉบับที 39 (พ.ศ.2537)

ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ

ผูอ้ อกแบบของโครงการ

ตัDงอุปกรณ์ชนิดที/บังคับให้ บานประตู
ปิ ดได้ เอง เพื/อป้ องกัน ควันและเปลว
ไฟเข้ าสู่บันไดหนีไฟ และมีความกว้ าง
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กว่า 2.0 เมตร
- บั น ไดหนี ไ ฟต้ อ งทํา ด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ - ติ ด ตัD ง ระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งสํา รอง
เพื/ อให้ มี แ สงสว่ า งสามารถมองเห็น
และไม่ ผุกร่ อน เช่ น คอนกรี ตเสริ ม
และมี ป้ ายบอกทางหนี ไ ฟด้ วยตั ว
เหล็ก มี ค วามกว้ า งไม่ น้ อยกว่ า 90
อั ก ษรที/ส ามารถมองเห็น ได้ ชั ด เจน
เซนติเมตร ลูกนอนกว้ างไม่น้อยกว่า
22 เซนติ เ มตร และลู ก ตัD งสู ง ไม่
โดยตั วอักษรต้ องมี ขนาดไม่ เ ล็กกว่ า
10 เซนติเมตร
เกิน20 เซนติเมตร มีชานพักกว้ างไม่
น้ อยกว่ า 90 เซนติเ มตร และมีราว
บั น ไดอย่ า งน้ อ ย 1 ด้ า น ห้ า มสร้ าง
บันไดหนีไฟแบบบันไดเวียน
- บันไดหนีไฟอยู่ภายในอาคาร ต้ องมี
ผนั ง กั น ไฟ โดยรอบ ยกเว้ นช่ อ ง
ระบายอากาศและต้ องมี แ สงสว่ า ง
จากระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น ให้ ม องเห็น
ป้ ายบอกชัDน และป้ ายบอกทางหนีไฟ
ที/ด้านในและด้ านนอกของประตูหนี
ไฟทุ ก ชัD น ด้ วยตั ว อั ก ษรที/ส ามารถ
มองเห็นได้ ชัดเจน โดยตัวอักษรต้ อง
มีขนาดไม่เล็กว่า 10 เซนติเมตร

- บันไดหนีไฟเป็ นบันไดคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก มีผนังกันไฟโดยรอบและติดตัDง
ไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น (Emergency
Light)
- ติดตัDงป้ ายทางหนีไฟ มีตัวอักษร Exit
ขนาด 15 เซนติเมตร บริเวณทาง
เข้ า-ออกบันไดหนีไฟ และทางเดิน
- บันไดหนีไฟ หมายเลข ST-1 (บันได
หลัก และใช้ เ ป็ น บัน ไดหนีไ ฟ) กว้ า ง
ประมาณ 1.5 เมตร ตังD แต่ชนDั ใต้ดนิ 2ชัDน หลั ง คา มี ป ระตูห นี ไ ฟเปิ ดออกสู่
ภายนอกอาคาร
- บันไดหนีไฟ หมายเลข ST-2 (บันได
หนี ไ ฟ) กว้ า งประมาณ 0.90 เมตร
ตัDงแต่ชDันใต้ ดิน 2-ชัDนที/ 8 มีประตูหนี
ไฟเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคาร

นายเกรียงไกร รัชตะวโรทัย
สถาปัตยกรรมหลัก
ระดับสามัญสถาปนิก
เลขที/ ส-สถ 2571

- ประตู ห นี ไ ฟต้ องทํา ด้ วยวั ส ดุ ท นไฟ
เ ป็ น บ า น เ ปิ ด ช นิ ด ผ ลั ก อ อ ก สู่
ภายนอก พร้ อมติดตัDงอุปกรณ์ชนิดที/
บังคับให้ บานประตูปิดได้ เอง มีความ
ก ว้ า ง สุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 90
เซนติ เ มตร สู ง ไม่ น้ อยกว่ า 1.90
เมตร และต้ อ งสามารถเปิ ดออกได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตู ห รื อ
ทางออกสู่บั น ไดหนี ไ ฟต้ องไม่ มี ชDั น
หรือธรณีประตูหรือขอบกัDน

- ประตูหนีไฟทําด้ วยวัสดุทนไฟเป็ นบาน
เปิ ดชนิ ดผลักออกสู่ภายนอก พร้ อม
ติ ด ตัD ง อุ ป กรณ์ ช นิ ด ที/บั ง คั บ ให้ บาน
ประตู ปิ ดได้ เอง มี ค วามกว้ าง 0.9
เมตร สูง 2.0 เมตร และสามารถเปิ ด
ออกได้ โดยสะดวกตลอดเวลา

นายเกรียงไกร รัชตะวโรทัย
สถาปัตยกรรมหลัก
ระดับสามัญสถาปนิก
เลขที/ ส-สถ 2571

4-208

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 4
กําหนดไม่ น้อยกว่ า 0.25 ตร.ม./คน) โดยจุ ดรวมพลดังกล่ าวนี! เจ้ าของโครงการสามารถเปลี ยนแปลงได้ โดย
ประเมินจากการฝึ กซ้ อมการหนีไฟ และดับเพลิงประจําปี จุ ดรวมพลดังกล่าวเป็ นการกําหนดจุ ดรวมพลเบื!องต้ น
ภายในโครงการ เพือตรวจสอบจํานวนคน และผู้สญ
ู หาย รวมทั!งใช้ เป็ นจุดปฐมพยาบาลเบื!องต้ นก่อนผู้พักอาศัยจะ
เคลือนย้ ายออกสู่ภายนอกโครงการ อย่ างไรก็ตาม การกําหนดจุ ดรวมพลได้ พิจารณาถึงพื!นทีภายในโครงการทีมี
ขนาดเพียงพอในการใช้ เป็ นจุดรวมพล และต้ องไม่กดี ขวางการจราจร ในอนาคตเมือเปิ ดดําเนินโครงการโครงการ
จะได้ ประสานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย เพือทีจะกําหนดจุ ดรวมพลทีเหมาะสม และประสานงานการซ้ อมอพยพ
หนีไฟเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั!ง
1.3) การเข้าอํานวยการดับเพลิงภายในพื8 นทีโครงการ
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ น!ัน เนืองจากโครงการได้ ออกแบบอาคารให้ มีระยะถอยร่ น และรูปแบบ
ของอาคารทีสามารถเข้ าดับเพลิงได้ คือ มีระยะถอยร่ นของอาคารโดยรอบแปลงทีดินไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ถนน
ทางเข้ า-ออกโครงการ กว้ า ง 6.0 เมตร รถดั บ เพลิ ง สามารถวิ งเข้ ามาอํา นวยการดั บ เพลิ ง ได้ โ ดยสะดวก
รายละเอียดดังนี! (ภาพที 4.4-4)
- ทีตั!งของสถานีดับ เพลิงคลองเตย ตั!งอยู่ ทีซอยสุขุมวิ ท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ซึงอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 2.1 กิโลเมตร โดยเส้ นทางการเดินทาง
ของรถดับเพลิงจะใช้ เส้ นทางของซอยสุขุมวิท 31 และถนนสุขุมวิท เพือไปยังพื!นทีโครงการ
ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีดับเพลิงมายังพื!นทีโครงการ ประมาณ 10-15 นาที
(สภาพการจราจรปกติ)
- นอกจากสถานีดับเพลิงคลองเตยแล้ ว ในบริเวณใกล้ เคียงยังมีสถานีดบั เพลิง อืนๆ ทีสามารถ
ให้ ความช่ วยเหลือสนับสนุ นได้ อีกด้ วย ได้ แก่ สถานีดับเพลิงพระโขนง และสถานีดับเพลิง
บางกะปิ โดยในการเข้ าช่ วยระงับเหตุของหน่ วยงานทีเกียวกับการบรรเทาสาธารณภัยตาม
หลักการ จะปฏิบัติงานกันแบบสนธิของแต่ ละหน่ วยเข้ าด้ วยกันและมีความรวดเร็ว ซึงใน
ปั จจุ บันหน่ วยงานบรรเทาสาธารณภัยทั!งของรัฐ และกลุ่มองค์กรเอกชนทีบําเพ็ญประโยชน์
เพือสังคม มีระบบติดต่อผ่านศูนย์รับแจ้ งเหตุทีสามารถแจ้ งข่าวสารได้ ทัวถึง พร้ อมกันและ
ทันท่วงที ดังนั!นหน่วยงานทีปฏิบัติงานเกียวกับการบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็ นสถานีดับ
เพลิงอืนๆ จะเข้ าระงับเหตุหรือช่ วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่ างๆทีเกิดขึ!นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สําหรับในส่วนของโครงการจัดให้ มีการติดตั!งระบบป้ องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที
39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงสามารถช่วยบรรเทาสาธารณภัยภายในโครงการได้ ใน
ระดับหนึงก่อนทีรถดับเพลิงจะเข้ ามาอํานวยการดับเพลิง
ดังนั!น เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในโครงการจะเห็นว่าการเดินทางมายังโครงการ และการเข้ าถึงพื!นที
โครงการ เพืออํานวยการดับเพลิงของสถานีดบั เพลิงนั!น สามารถเข้ าถึงและมาได้ โดยสะดวกและทันท่วงที

2) ความสามารถ และศักยภาพการป้องกันอัคคีภยั ของหน่วยงานราชการ
ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้พักอาศัยสามารถใช้ บันไดหนีไฟในการหนีออกจากอาคารโครงการได้
โดยผู้อาํ นวยการดับเพลิง (เจ้ าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด) จะต้ องประกาศเสียงตามสาย สลับกับเสียง
กระดิง เพือแจ้ งให้ หน่ วยอพยพ และผู้พักอาศัยในอาคารหนีไฟลงด้ านล่ างของอาคาร โดยใช้ บันไดหนีไฟ เพือ
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2350
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K

350795

I
H

6700

G

740

F

2

4550

จัดสวน

2'

705 2169

บ้ านพักอาศัยสูง 7 ชั 1น

ระดับดินในโครงการ
0.00 (+1.05)

จัดสวน

ระเบียง

ห้ องพัก

TYPE 2B

3

3075

4

กันสาด คสล.

N

TYPE 3B

TYPE 1D

ระเบียง
ห้ องพัก

ห้ องพัก

6

2975

7

มาตราสวน

7d..: ตรม.

UP

5

(+0.00)

ห้ องไฟฟ้า
-1.05

10

เมตร

13

1750

15

(+1.05)

ห้ องประชุม
+0.00

แนวรางระบายนํ 1า 7^ ซม

14

(+0.00)

ทางเดินรถ
-1.05

5147

(+0.00)

ทีจอดรถ
-1.05

0.00
ทางเดิน (+1.05)

5525

ขึ 1น

เสนทางเขาอํานวยการดับเพลิง

พื 1นทีแสดงจุดรวมพล gd.h ตร.ม.

-1.05

(+0.00)

ห้ องรับรอง 7
103
-1.05

(+1.05)

4000

625

11 12

POND&TERRACE
-0.05

3550

ห้ องรับรอง 3
+0.00

10

RAMP SLOPE 15 %

ระดับดินในโครงการ
0.00 (+1.05)

(+0.00)

ทางเดิน
-1.05

ห้ องขยะ
+0.00

ST-01

UP

ขอบเขตทีดิน

6975

ทางเข้ าออกทีดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ ^.9 เมตร

กันสาด คสล.
ระดับเดียวกับระเบียง

UP

0.00

9

ห้ องไฟฟ้า
107
+0.00

ห้ องนํ 1า
-1.05

UP

TYPE 1D

ห้ องพัก

ทางเดิน
101.1 (+0.00) ประตูทางเข้ า
-1.05 FHC.
ST-02
UP
DN
ห้ องนิติบุคคล
-0.65

TYPE 1D

ห้ องพัก

ระเบียง

8

250

จัดสวน
ระดับดินในโครงการ
0.00
ห้ อง
(+1.05)
ระเบียง ขยะรวม

4950

2603

0

5

616 2234

5.1

กันสาด คสล.
จัดสวน
ระดับดินในโครงการ
0.00 (+1.05)

กันสาด คสล.

4575

ขอบเขตทีดิน

ระเบียง
-1.10

TYPE 1D

ห้ องพัก

ระเบียง

ระดับดินในโครงการ
0.00 (+1.05)

874 801

1

กว้ าง . - .

D
E

C

2525

B

A

อาคาร 39 สูง 3: ชั 1น
รร.สาธิตมศว.
(ฝ่ ายประถม)

ซอยสุขมุ วิท

6.00

VOQUE
Sukhumvit 31
สูง . ชั 1น กับ 3 ชั 1นใต้ ดิน

ลํารางสาธารณะ กว้ าง . - . เมตร

เมตร

ขอบเขตทีดิน

บทที 4
ออกจากอาคารโครงการอย่ างเร็วทีสุด และปฏิบัติตามแนวทางในแผนการป้ องกันอัคคีภัยทีได้ จัดเตรียม และฝึ ก
ซ้ อมไว้
สําหรับการเข้ าช่ วยระงับเหตุของหน่วยงานทีเกียวกับการบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการ จะปฏิบัติ
กันแบบสนธิของแต่ละหน่วยเข้ าด้ วยกันและมีความรวดเร็ว ซึงในปัจจุบันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยทั!งของรัฐ
และกลุ่มองค์กรเอกชนทีบําเพ็ญประโยชน์เพือสังคม มีระบบติดต่อผ่านศูนย์รับแจ้ งเหตุทีสามารถแจ้ งข่าวสารได้
อย่างทัวถึง พร้ อมกัน และทันท่วงที โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทีอยู่ใกล้ กบั โครงการมากทีสุด ได้ แก่ สถานีดบั
เพลิงคลองเตย ตั!งอยู่ทซอยสุ
ี
ขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึงอยู่ห่างจากโครงการ
ประมาณ 2.1 กิโลเมตร ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีดบั เพลิงมายังพื!นทีโครงการ ประมาณ 10-15 นาที
นอกจากในบริเวณใกล้ เคียงยังมีสถานีดับเพลิงพระโขนง และสถานีดับเพลิงบางกะปิ ทีสามารถเข้ ามาช่วยเหลือได้
ทันท่วงที

3) แผนงานในการป้องกันอัคคีภยั
โครงการจั ด ให้ มี แ ผนการซ้ อ มหนี ไ ฟ ซึ งเป็ นวิ ธี แ ละแนวทางการปฏิบั ติ ที มีค วามใกล้ เคี ย งกั บ
เหตุการณ์จริงมากทีสุด เพือใช้ เป็ นมาตรฐานในการนําไปใช้ ป้องกัน และระงับอัคคีภัยทีอาจจะเกิดขึ!นได้ ทุกเวลา
อันจะนําไปสู่ความเสียหายทั!งชีวิตและทรัพย์สนิ โดยมีการจัดทําแผนตั!งแต่การป้ องกันจนไปถึงการฟื! นฟูหลังเกิด
เหตุ ประกอบด้ วยแผนทีเกียวข้ องกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้ องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิบัติรูปฟื! นฟู เมือเกิดอัคคีภัยแล้ วในแผนจะกําหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ
พร้ อมหน้ าที และพื!นทีทีจะต้ องรับผิดชอบอย่างชัดเจน และฝ่ ายจัดการจะต้ องเก็บแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยไว้
ณ สถานทีทํางานพร้ อมทีจะให้ พนักงาน เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องตรวจสอบ โดยสรุปแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย
ออกเป็ น 3 ขั!นตอน มีรายละเอียดต่อไปนี! (ภาพที 4.4-5)
1. แผนป้ องกันก่อนเกิดเหตุ (ACTIVE SAFETY)
เป็ นการออกแบบระบบป้ องกันในส่วนต่ างๆ การจัดทําแผนและกํา หนดหน้ าทีของเจ้ าหน้ าที
การฝึ กซ้ อมเสมือนจริงทั!งภายในโครงการ และร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก จัดทําการประเมินผล รวมถึงการให้
ความรู้ความเข้ าใจกับบุคลากรทีมีส่วนเกียวข้ องอย่างต่อเนือง
2. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ (PASSIVE SAFETY)
เป็ นการจัดทํา แผนต่ างๆ ในขณะเกิดเหตุจะบอกถึงขั!นตอนและวิ ธีการจัดการเหตุ และการ
ระงับเหตุ การอพยพ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การประสานงานทั!งภายใน และภายนอก
3. การฟื! นฟูหลังเกิดเหตุ (RENOVATE)
เป็ นการจัดทําแผนฟื! นฟูในส่วนต่ างๆ ทั!งทางด้ านกายภาพ และสภาพจิตใจของผู้ทีประสบเหตุ
และผู้เกียวข้ อง
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4.4-5

(Do)

การซักซ้ อม

หน่วยงาน

Well Train
Knowledge
(Plan)

- แบ่งงานกําหนดผู้รับผิดชอบ
Day time, Night time

Preventive
Maintenance
(Do)

แก้ ไข ปรับปรุง
(Act)

เจ้ าของร่ วม

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

- ประเมินความพร้ อมบุคลากร
- ประเมินความตระหนักในความปลอดภัยของเจ้ าของร่วม
- ประเมินความพร้ อมของหน่วยงานภายนอก
- ประเมินสถานะการอย่างต่อเนือง

- ประเมินปัญหา อุปสรรค์
- ประเมินความพร้ อมอุปกรณ์

Monitoring
(Check)

Check Status, P&M, Emergency Plan (ดําเนินการ ซักซ้ อม)

Support

เจ้ าหน้ าที

ประจําอาคาร

- กําหนดหน้ าที ความรับผิดชอบ
- กําหนดวิธปี ฏิบัติ (จนท, เจ้ าของร่วม)

แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ)

Design
(Plan)

Active Flow Diagram

ภาพที่
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Staff

ผู้พักอาศัยหนีไฟ

กําหนดเขตพืนทีJ
อันตรายพืนทีJหวงห้ าม

Support

หน่วยงาน
ภายนอก

Communication

ผู้พักอาศัย

ผู้รับผิดชอบตามแผน

Site

ตรวจสอบยืนยัน
สถานะการณ์

รปภ.ประจําชัน

4.4-5(1) แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย (ขณะเกิดเหตุ)

เกิดเหตุ

Passive Flow Diagram

ตรวจสอบ
สถานะการณ์

แก้ ไข
สถานะการณ์

เจ้ าของร่วมกลับเข้ า
พืนทีJ (ถ้ าปลอดภัย)

Command&Control

อพยพ

- ช่วยเหลือผู้ตกค้ าง
- ปฐมพยาบาล

ตรวจเช็คจํานวน
หาผู้ตกค้ างบาดเจ็บ

จุดรวมพล

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

จัดหาทีJพักชัJวคราว
กรณีไม่สามารถกลับเข้ าพืนทีJได้

รอยืนยันความปลอดภัย
จากผู้รับผิดชอบ

จบเหตุ

แจ้ งสถานะการณ์ทาํ
ความเข้ าใจผู้อพยพ

ภาพที่
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บรรเทาฟื/ นฟู
ด้ านจิตใจทําความเข้ าใจ
กับผู้พักอาศัย

4.4-5(2) แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย (หลังเกิดเหตุ)

ปรับปรุงฟื/ นฟู
ความเสียหาย (ถ้ าปลอดภัย)

Renovate Flow Diagram
จบเหตุ

กําหนดวิธกี ารให้
ข้ อมูลกับหน่วยงาน
ราชการภายนอก
สํานักข่าวต่างๆ

ตั/งศูนย์รับแจ้ ง
ความเสียหาย

เก็บข้ อมูล

กรณีเกิดการฟ้ องร้ อง
ส่งข้ อมูลให้ ฝ่ายกฎหมาย

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

- ค่าเสียหายเพืDอเคลมประกัน
- สาเหตุการแก้ ไขเป็ นกรณีศึกษา

ตั/งทีมงานช่วยหน่วยงานภายนอก
ร่วมกันหาสาเหตุทDแี ท้ จริง

ภาพที่
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4.4-5(3)

จปM.รายงาน

พืEนที6 (ถ้ าปลอดภัย)

อันตรายพืEนทีห6 วงห้ าม

แจ้ งสถานการณ์
ทําความเข้ าใจผู้อพยพ

จบเหตุ

โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

กรณีไม่สามารถกลับเข้ าพืEนทีไ6 ด้

จัดหาทีพ6 ักชั6วคราว

รอยืนยันความปลอดภัย
จากผู้รับผิดชอบ

- เคลื6อนย้ ายและปฐมพยาบาล
- นําส่งโรงพยาบาล

หน่วยเคลื6อนย้ ายและปฐมพยาบาล

- เช็คจํานวนและรายงาน
- เช็คผู้ตกค้ างและรายงานผู้อาํ นวยการ

เจ้ าของร่วมกลับเข้ า

ตรวจสอบ
สถานการณ์

แก้ ไข
สถานการณ์

- ควบคุมและสั6งการ

ผู้อาํ นวยการฯ

อพยพ

หน่วยจุดรวมพล

- ตรวจสอบตําแหน่งลิฟท์
- ช่วยเหลือผู้ติดค้ าง

จป.ช่วยเหลือผู้ติดค้ างในลิฟท์

กําหนดเขตพืEนที6

- ตํารวจดับเพลิง
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
- โรงพยาบาล
- สถานีตาํ รวจ

หน่วยงานภายนอก

การกําหนดบุคลากร และเจ้ าหน้ าที6ในแผนป้ องกันและฟืE นฟูอคั คีภัยขณะเกิดเพลิงไหม้

ผู้รับผิดชอบบริเวณควบคุมและเสี6ยงภัย

Support : Fire Team

Site : Community Network

- ตรวจสอบความปกติของระบบ
- รอรับคําสั6ง
- รายงาน

จปN, จปP, จปQ.....ห้ องเครื6องงานระบบต่างๆ

- ตรวจสอบเหตุ
- ระงับเหตุเบืEองต้ น

จปM.จุดเกิดเหตุ

- แจ้ งเหตุ
- ขอความช่วยเหลือ

ผู้ประสานงาน

ผู้พักอาศัย

- หนีไฟและรายงานตัวทีจ6 ุดรวมพล

ผู้พักอาศัย

- นําทางหนีไฟ
- เช็คผู้ตกค้ างและรายงานผู้อาํ นวยการ

รปภ.นําทางหนีไฟ

จปN, P, Q...
และ Support

จปM.แจ้ งอพยพ

- ตรวจสอบตู้ Fire Alarm แจ้ ง จปM.

จปJ.ห้ องควบคุม

จป.ประจําจุด

เกิดเหตุ

Duty&Responsibility Person
in Passive Flow

บทที 4
การกําหนด และแบ่งหน้าทีในปฏิบตั ิตามแผนการป้องกัน และฟื8 นฟูอคั คีภยั
การปฏิบัติตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย จําเป็ นต้ องกําหนดบุคคล และหน้ าทีความรับผิดชอบ
อย่ างชัดเจน เพราะต้ องมีการประสานงานอย่ างเป็ นขั!นตอนกับฝ่ ายต่ างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ผู้ อาํ นวยการงาน
ป้ องกันและระงับอัคคีภัย (ผู้จดั การฝ่ ายอาคาร และช่างเวร) ผู้ประสานงานป้ องกันและระงับอัคคีภัย (ธุรการ หรือ
หัวหน้ า ร.ป.ภ. เป็ นต้ น) และเจ้ าหน้ าทีระบบความปลอดภัย (ช่ างเวร หรือ ร.ป.ภ.) เหล่านี!จะทําหน้ าทีให้ ความ
ช่วยเหลือผู้พักอาศัย และอํานวยความสะดวกในระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้ ฉุกเฉิน รวมทั!งประสานงานเพือขอกําลัง
สนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และตํารวจ เป็ นต้ น โดยเจ้ าหน้ าทีฝ่ าย
อพยพจะอพยพผู้พักอาศัยไปยังจุดรวมพลของโครงการก่อนเคลือนย้ ายต่อเนืองไปยังพื!นทีปลอดภัยนอกโครงการ
แสดงแผนผังการกําหนดบุคคล และหน้ าทีในการปฏิบัติขณะเกิดเหตุอคั คีภัย
โดยโครงการได้ กาํ หนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านการป้ องกันอัคคีภัย ช่วงเปิ ดดําเนินการไว้
ดังนี!
1. จัดให้ มีและติดตั!งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ ระบุไว้ ในรายงานฯ ซึงเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงฉบับที 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 รวมถึงข้ อกําหนดทีเกียวข้ องระบบป้ องกันอัคคีภัย
2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภัยให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต หากพบว่ามีการ
ชํารุด หรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
3. ติดป้ ายแนะนําการใช้ อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณทีอุปกรณ์ตดิ ตั!งอยู่
4. ติดตั!งแบบแปลนแผนผังตําแหน่ งทีติดตั!งอุปกรณ์ดับเพลิงต่ างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ ละชั!นของ
อาคาร
5. จัดให้ มกี ารอบรมวิธกี ารใช้ อปุ กรณ์ และระบบป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรืองการซ้ อมอพยพย้ าย
คนเมือเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าทีของโครงการ เจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย เพือให้ สามารถใช้
งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
6. จัดให้ มีแผนการป้ องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของโครงการ ต้ องปรับปรุงให้
สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีได้ จากการฝึ ก
ซ้ อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เพือให้ ได้ แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการทีมี
ประสิทธิภาพ
7. จัดให้ มีการซ้ อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงคลองเตยเป็ นประจําทุกปี
8. บริเวณเส้ นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ ามมิให้ มีสงกี
ิ ดขวางใดๆ เพือให้ การอพยพหนีไฟเป็ นไป
โดยสะดวก
9. กําหนดพื!นทีจุ ดรวมพล จํานวน 1 แห่ ง อยู่บริเวณพื!นทีสวนด้ านหน้ าโครงการ มีพ! ืนทีจุ ดรวมพล
เท่ากับ 91.43 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย 1 คน ต่ อพื!นทีจุ ดรวมพล 0.29
ตารางเมตร
10.จัดให้ มีป้ายระบุว่าพื!นทีบริเวณนี!เป็ นจุดรวมพลทีสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
11.หากมีการเปลียนแปลงตําแหน่ งจุ ดรวมพล จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยภายในโครงการทราบโดย
ทันที
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4.4.8 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
ช่วงก่อสร้าง
การก่อสร้ างโครงการ ในช่วงระยะเริมต้ นอาจมีกจิ กรรมทีเกิดมุมมองทีไม่เหมาะสม หรือเป็ นทัศนียภาพ
ทีไม่ดีต่อผู้พบเห็น โครงการจึงจัดให้ มีร!ัวล้ อมรอบพื!นทีก่อสร้ างเป็ นรั!วชัวคราว สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบ
พร้ อมทั!งใช้ ผ้าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) ในการคลุมอาคาร สูง 8 ชั!น และติดป้ ายประกาศให้ ทราบว่าเป็ นการ
ก่อสร้ าง โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั!น กับ 2 ชั!นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร โดยจะรื!อผ้ าใบ
ออกเมือก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ซึงสามารถช่วยลดผลกระทบเรืองทัศนียภาพทีไม่สวยงามทีเกิดจากการก่อสร้ างอาคาร
โครงการ นอกจากนี!ยังช่วยป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายได้ ด้วย ดังนั!นในการก่อสร้ างอาคารคาดว่าจะเกิดผลกระ
ทบเรืองทัศนียภาพและสุนทรียภาพทีโครงการจะก่อให้ เกิดมีอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
กําหนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพช่วงก่อสร้ างไว้ ดังนี!
1. ดูแลการก่อสร้ างโครงการให้ เป็ นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ทได้
ี ออกแบบไว้
2. ดูแลบริเวณหน้ างานให้ มีความสะอาด และเป็ นระเบียบเรียบร้ อยปราศจากขยะ และกองเศษวัสดุ
ก่อสร้ างทีไม่ใช้ งานแล้ ว
3. จัดผ้ าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้ าง ซึงต้ องมีการ
ตรวจสอบความมันคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบสมําเสมอ เพือป้ องกันการสอดส่องสายตา
ของคนงานเมือมีการขึ!นโครงการในชั!นทีสูงมากขึ!น
4. เจ้ าของโครงการทํา หนังสือแจ้ งมาตรการต่ ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ในรั ศมี 100 เมตร
รอบโครงการ ทีคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลม
จากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่ าว
ได้ ทั!งนี!ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต!งั แต่เริมการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ด
ดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีททัี !ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั!งคณะกรรมการประสาน
งานแก้ ไขปั ญหาจากการพั ฒนาโครงการขึ! นมา เพื อเจรจาหาข้ อยุ ติทีเป็ นธรรมต่ อ ทั!งสองฝ่ าย
ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วย
งานทีเป็ นกลาง และทั!งสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อน
ของพื!นทีทีได้ รับผลกระทบดังกล่าว

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
การประเมินผลกระทบทางด้ านสุนทรียภาพและทัศนียภาพของโครงการต่ออาคารข้ างเคียง จะประเมิน
ใน 3 ด้ าน ได้ แก่
1) การประเมินผลกระทบด้ านการบดบังมุมมอง และทัศนียภาพ
2) การประเมินผลกระทบด้ านการบดบังทิศทางลม
3) การประเมินผลกระทบด้ านการบดบังแสง
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บทที 4
1) การประเมินผลกระทบด้านการบดบังมุมมอง และทัศนียภาพ
(1) มุมมองจากโครงการไปยังบริเวณใกล้เคียง
พื!นทีตั!งโครงการเดิมเป็ นพื!นทีบ้ านพักอาศัย จํานวน 2 หลัง สูง 1 ชั!น และ 2 ชั!น เปลียนมา
เป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั!น กับ 2 ชั!นใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร พื! นทีจัดสวน ถนน และทางรถวิง
ทําให้ พ! ืนทีบริเวณนี!มีภูมิทศั น์ทีดีข! ึน สําหรับลักษณะอาคารใกล้ เคียงโครงการสามารถจําแนกได้ เป็ น 3 รูปแบบ
ตามเส้ นทางคมนาคมทีเป็ นปัจจัยการเชือมต่อของโครงข่ายการเดินทาง ดังนี!
- กลุ่มอาคารชุ ดพักอาศัย และโรงแรม พบว่ า มีท!ังอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ และอาคารสูง ตามแนวถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี และถนนรัชดาภิเษก ได้ แก่
อาคารชุ ด พั ก อาศั ย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 จํา นวน 1
อาคาร สูง 8 ชั! น กับ 1 ชั! น ใต้ ดิ น และโครงการอาคารชุ ด Royce Private Residence
จํานวน 2 อาคาร สูง 25 ชั!น และ 39 ชั!น
- กลุ่มอาคารสํานักงาน พบว่าตั!งอยู่บนถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี และถนนรัชดาภิเษก
ได้ แก่ อาคารสํา นั กงานชิ โ น-ไทย ทาวเวอร์ อาคารสํา นั ก งาน Interchange 21 Tower
และอาคารสํานักงาน Jasmine City เป็ นต้ น
- ประเภทบ้ านพักอาศัยประเภทบ้ านเดียว ทาวเฮาส์ พบว่ามีกลุ่มบ้ านพักอาศัยทีปลูกสร้ าง
ขึ!นเองของประชาชน ซึงอาจเป็ นกลุ่มผู้พักอาศัยดั!งเดิมกระจายแทรกตัวในแนวถนนซอย
หลัก และตามแนวถนนซอยทีเชือมต่อกับถนนซอยสุขมุ วิท 31
สําหรับสภาพพื!นทีโดยรอบโครงการมีลักษณะของกลุ่มอาคารทีสามารถแบ่ งได้ ตามลักษณะ
อาคาร และประเภทของกิจกรรมการใช้ อาคาร การใช้ ประโยชน์ทเกิ
ี ดขึ!นบริเวณโดยรอบโครงการได้ ดังนี!
ทิศเหนือ
ติดกับ
อ า ค า ร ชุ ด พั ก อ า ศั ย VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 สูง 8 ชั!น กับ 1 ชั!นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ถัดไป
เป็ นถนนซอยสุขุมวิท 31 และอาคารอยู่อาศัยรวมให้ เช่ า RAYA
Sukhumvit สูง 8 ชั!น จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
ทิศใต้

ติดกับ

ทางเข้ า-ออกทีดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ น
บ้ านเลขที 71/4 (สูง 2 ชั!น จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที 71/5
(สูง 2 ชั!น จํานวน 2 หลัง)

ทิศตะวันออก ติดกับ

ถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 กว้ า ง 8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ อ ง
จราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไป
เป็ นพื!นทีว่างรอการใช้ ประโยชน์

ทิศตะวันตก

อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร
10) สูง 16 ชั!น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

ติดกับ

โครงการจัดให้ มีการจัดวางอาคารตามรูปแบบแปลงทีดิน และมีการจัดพื!นทีสีเขียวในบริเวณ
ชั!นล่างเป็ นพื!นทีขนาดใหญ่ สามารถเปิ ดมุมมองได้ โดยรอบ
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บทที 4
(2) มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ
2.1 การออกแบบลักษณะของอาคาร
โครงการออกแบบอาคารให้ มีความทันสมัย และสวยงาม โดยใช้ สีภายนอกอาคารสีเทา
และสีอ่อน ซึงมี ความสอดคล้ อง และกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงการ และเมือพิ จ ารณาจาก
ลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสีทาอาคาร พบว่ า มีลักษณะรูปแบบดังกล่าวใกล้ เคียงกับอาคาร
โดยรอบพื!นทีโครงการ ซึงไม่ทาํ ให้ ทศั นียภาพบริเวณพื!นทีโดยรอบโครงการเปลียนไปแต่อย่างใด
2.2 มุมมองจากบริเวณใกล้เคียงมายังโครงการ
เมือเปิ ดดําเนินการ พื!นทีโครงการจะถูกเปลียนแปลงเป็ นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั!น กับ
2 ชั!นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร และพื!นทีจัดสวน ถนนและทางรถวิง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการบดบังมุมมอง และ
ทัศนียภาพโดยรอบ ดังนี! (ภาพที 4.4-6)
- ทิศเหนือ ติดกับ อาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
สูง 8 ชั!น กับ 1 ชั!นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอยสุขุมวิท 31 และอาคารอยู่
อาศั ย รวมให้ เช่ า RAYA Sukhumvit สู ง 8 ชั! น จํา นวน 1 อาคาร (อยู่ ร ะหว่ า งการ
ก่อสร้ าง) เมือพิจารณาตัวอาคารโครงการจัดให้ มีระยะถอยร่ นเข้ ามาในเขตพื!นทีประมาณ
2.11-2.77 เมตร จัดให้ เป็ นพื!นทีสีเขียว มีการปลูกไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ต้ นมะฮอกกานีใบ
ใหญ่ เพือสร้ างความสวยงาม และใช้ เป็ นแนวกําบังสายตา
- ทิ ศใต้ ติดกับ ทางเข้ า-ออกทีดิน ส่วนบุ คคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที 71/4 (สูง 2 ชั!น จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที 71/5 (สูง 2 ชั!น จํานวน 2 หลัง)
จัดให้ มีระยะถอยร่ นจากเขตทีดินประมาณ 2.03-3.00 เมตร จัดให้ เป็ นพื!นทีสีเขียว มี
การปลูกไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่ เพือสร้ างความสวยงาม และใช้ เป็ นแนว
กําบังสายตา
- ทิ ศ ตะวัน ออก ติด กับ ถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ อ ง
จราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพื!นทีว่ างรอการใช้
ประโยชน์ จัดให้ มีระยะถอยร่ นเข้ ามาในเขตทีดินประมาณ 2.43-2.76 เมตรจัดให้ เป็ น
พื!นทีสีเขียว มีการปลูกไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่ เพือสร้ างความสวยงาม
และใช้ เป็ นแนวกําบังสายตา
- ทิศตะวันตก ติดกับ อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10)
สูง 16 ชั!น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
โครงการจัดให้ ระยะถอยร่นเข้ ามาในเขตพื!นทีประมาณ 2.12-3.66 เมตร จัดให้ เป็ นพื!นที
สีเขียว มีการปลูกไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ต้ นมะฮอกกานีใบใหญ่ เพือสร้ างความสวยงาม และใช้
เป็ นแนวกําบังสายตา
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บทที 4
2.3 มุมมองจากสถานทีสําคัญมายังพื8 นทีโครงการ
1) มุมมองจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียมายังพื8 นทีโครงการ
สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ตั!งอยู่เลขที 46 ซอยประสานมิตร 23 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 255 เมตร ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ มุมมองจาก
บริเวณหน้ าสถานทูตไปยังพื!นทีโครงการจะมองเห็นอาคารสูง ซึงจะมองไม่เห็นอาคารโครงการ ดังแสดงในภาพที
4.4-7
2) มุมมองจากสถานเอกอัครราชทูตศรีลงั กา มายังพื8 นทีโครงการ
สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ตั!งอยู่ช!ันที 13 ภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์ II
เลขที 75/6-7 ถนนซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 515 เมตร
ทางด้ านทิศตะวันตกของโครงการ มุมมองจากบริเวณหน้ าสถานทูตไปยังพื!นทีโครงการจะมองเห็นอาคารสูง และ
ต้ นไม้ ขนาดใหญ่ ซึงจะมองไม่เห็นอาคารโครงการ ดังแสดงในภาพที 4.4-7(1)
3) มุมมองจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ตั!งอยู่ช!ันที 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์II เลขที
75 ถนนซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศ
ตะวันตกของโครงการ มุมมองจากบริเวณหน้ าสถานทูตไปยังพื!นทีโครงการจะมองเห็นอาคารสูง และต้ นไม้ ขนาด
ใหญ่ ซึงจะมองไม่เห็นอาคารโครงการ ดังแสดงในภาพที 4.4-7(1)
4) มุมมองจากสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ตั!งอยู่ทห้ี องสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลข
ที 1 ซอยสุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อยู่ ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 670 เมตร ทาง
ด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ มุมมองจากบริเวณหน้ าสถานทูตไปยังพื!นทีโครงการจะมองเห็นอาคารสูง
ซึงจะมองไม่เห็นอาคารโครงการ ดังแสดงในภาพที 4.4-7(1)
5) มุมมองจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ตั!งอยู่ทห้ี องสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้ าส์
เลขที 1 ซอยสุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 670 เมตร ทางด้ านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของโครงการ มุมมองจากบริเวณหน้ าสถานทูตไปยังพื!นทีโครงการจะมองเห็นอาคารสูง ซึงจะมอง
ไม่เห็นอาคารโครงการ ดังแสดงในภาพที 4.4-7(1)
6) มุมมองจากวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) มายังพื8 นทีโครงการ
วัด อุทัยธาราม (บางกะปิ ) ตั! งอยู่ เลขที 2 บริ เวณริ มทางรถไฟสายตะวั น ออก
หมู่ที 5 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากพื!นทีโครงการประมาณ 860 เมตร ทางด้ านทิศ
เหนือของโครงการ มุมมองจากบริเวณภายในวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) ไปยังพื!นทีโครงการจะมองเห็นอาคารสูง
และแนวรถไฟฟ้ า Airport Link ซึงจะมองไม่เห็นอาคารโครงการ ดังแสดงในภาพที 4.4-7(2)
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วัดอุทัยธาราม
(บางกะป))
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ม.

ร

ระยะห่าง
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คลองแสนแ
สบ
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1
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สถานทูตอาร์เจนตินา
สถานทูตเปรู
ระยะห่าง 081 ม.

ซอยพร้ อมมิตร

มาตราส่วน
100
ภาพที่

4.4-7

ตําแหน่งมุมมองจากสถานที*สาํ คัญมายั
งพื;นที*โครงการ
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สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย

ก่อนพัฒนาโครงการ

หลังพัฒนาโครงการ

มุมมองที จากบริเวณซอยสุขุมวิท ซึงเป็ นทีตังของ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย์
มีแนวเขตทีดินห่ างจากพืนทีโครงการ ,, เมตร
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สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล

ก่อนพัฒนาโครงการ

หลังพัฒนาโครงการ

มุมมองที จากบริเวณซอยสุขุมวิท 9 ซึงเป็ นทีตังของ สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา และสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
มีแนวเขตทีดินห่ างจากพืนทีโครงการ , , เมตร
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สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
สถานเอกอัครราชทูตเปรู

ก่อนพัฒนาโครงการ

หลังพัฒนาโครงการ

มุมมองที จากบริเวณปากซอยสุขุมวิท , ซึงเป็ นทีตังของ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา และสถานเอกอัครราชทูตเปรู
มีแนวเขตทีดินห่ างจากพืนทีโครงการ /01 เมตร
ภาพที่

4.4-7(1) มุมมองจากสถานทูตมายังพืนทีโครงการ
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หลังพัฒนาโครงการ
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4.4-7(2) มุมมองจากวัดอุทยั ธาราม(บางกะปิ ) มายังพื4นทีโครงการ
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มุมมองที 5 จากบริเวณหน้ าถนนภายในวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) มีแนวเขตทีดินห่างจากโครงการ *+, เมตร

ก่อนพัฒนาโครงการ

ภาพที่

หลังพัฒนาโครงการ
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มุมมองที จากบริเวณหน้ าศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ ) มีแนวเขตทีดินห่างจากโครงการ *+, เมตร

ก่อนพัฒนาโครงการ
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กําหนดแนวทางลดผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพช่วงเปิ ดดําเนินการไว้ ดงั นี!
1. จัดให้ มีพ! ืนทีสีเขียวชั!นล่าง และชั! นหลังคา รวมมีพ! ืนทีสวนทั!งหมด 414.18 ตารางเมตร คิด
เป็ นสัดส่วน 1 คน ต่อพื!นทีสีเขียว 1.29 ตารางเมตร โดยตําแหน่งทีปลูกจะอยู่ตามแนวรั!วของ
โครงการ และบนอาคาร เพือช่วยลดการสะท้ อนแสง และเพิมความนุ่มนวลสบายตา และทําให้
อาคารโครงการไม่ แ ข็ง กระด้ า งเกิด ภู มิ ทัศ น์ ทีดี ท!ัง จากการมองภายในโครงการ และจาก
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
2. โครงการออกแบบให้ ระเบียงห้ องพักมีระแนงอลูมิเนียม และมีการปลูกต้ นไม้ ทุกห้ อง เพือช่ วย
พรางสายตา และช่วยเพิมความเป็ นส่วนตัว ระหว่างอาคาร
3. จัดให้ มีการปลูกไม้ ยืนต้ นประเภทต้ นรําเพยบริเวณระเบียงของห้ องชุดพักอาศัยด้ านทิศเหนือ
ติ ด กั บ อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 ซึ งเป็ นทรั พ ย์ ส่ ว น
บุคคลทีเจ้ าของห้ องชุดพักอาศัยต้ องดูแลให้ ดูดีสวยงานอยู่เสมอ
4. บริเวณแนวเขตทีดินโดยรอบอาคารจัดให้ ปลูกไม้ ยืนต้ นยาวตลอดแนว เพือสามารถช่ วยดูดซับ
และกรองฝุ่ น กลิน จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้
5. จัดให้ มีกระจกทีมีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่ า วว่ า “วั ส ดุ ที เป็ นผิ ว ของผนั ง
ภายนอกอาคาร จะต้ องมีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
6. ดูแลรักษาพื!นทีสีเขียวและต้ นไม้ ในโครงการให้ ดูดสี วยงามอยู่เสมอ
7. เจ้ าของโครงการ ต้ องทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ในรัศมี 100
เมตร รอบโครงการ หากถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม และแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ
ให้ แจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่ าวได้ ทั!งนี!ให้ แจ้ งเจ้ าของ
โครงการได้ ต!ังแต่เริมการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ น
เวลา 1 ปี กรณีทีทั!ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั!งคณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหา
จากการพัฒนาโครงการขึ!นมา เพือเจรจาหาข้ อยุ ติทีเป็ นธรรมต่ อทั!งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย
เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานทีเป็ นก
ลาง และทั!งสองฝ่ ายยอมรับ โดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อนของพื!นที
ทีได้ รับผลกระทบดังกล่าว
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บทที 4
2) การประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม
ในการประเมินผลกระทบเกียวกับการบดบังแสง และทิศทางลม จะเห็นว่ามีปัจจัยร่วมต่างๆ ทีเป็ นตัว
กําหนดความรุนแรงของผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิดขึ!นต่ อผู้ ทคาดว่
ี
าจะได้ รับผลกระทบโดยรอบโครงการ มีราย
ละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี!
2.1) ทิศทางของกระแสลม : ลมทีเกิดขึ!นในพื!นทีแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1.1) ลมมรสุมประจําประเทศไทย เป็ นลมทีทําให้ เกิดฤดูกาลในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น
2 ประเภทได้ แก่
- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือลมฝ่ ายใต้ เริมตั!งแต่เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน
พัดเข้ ามาทําให้ เป็ นช่วงทีมีฝนตกมากทีสุดในรอบปี
- ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรือลมฝ่ ายเหนือ เริ มตั!งแต่ เดือนธันวาคมกุมภาพันธ์ พัดเข้ ามาทําให้ เป็ นช่วงทีเย็นทีสุดในรอบปี
2.1.2) ลมทีเกิดจากความแตกต่ างของอุณหภูมิของแต่ ละพื! นที คือ พื!นทีทีมีอุณหภูมิของ
อากาศทีเย็นกว่าก็จะพัดพาไปแทนทีบริเวณพื!นทีทีมีอากาศทีร้ อนกว่ า เป็ นลมทีเกิด
ขึ!นเฉพาะในพื!นที
2.2) อาคารโดยรอบพื8 นทีโครงการทีคาดว่าจะได้รบั ผลกระทบ : อาคารทีคาดว่าจะได้ รับผลกระ
ทบจะเป็ นพื!นทีแนวลมพัดผ่าน ได้ แก่ (ภาพที 4.4-8)
๏ กลุ่มอาคารทีอยู่ด้ านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- จะได้ รั บ ผลกระทบจากอิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุม ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตั! ง แต่ ช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ซึงเป็ นฤดูร้อน มีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
- บริ เ วณทีติ ด กั บ โครงการด้ า นนี! ประกอบด้ ว ย ทิ ศ เหนื อ คื อ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชั!น กับ 1 ชั!นใต้ ดิน จํานวน
1 อาคาร ถั ด ไปเป็ นถนนซอยสุขุ ม วิ ท 31 และอาคารอยู่ อ าศั ยรวมให้ เ ช่ า RAYA
Sukhumvit สูง 8 ชั!น จํานวน 1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง) และทิศตะวันตก คือ
อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั!น ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) คาดว่าจะ
ได้ รั บ ผลกระทบเรื องกระแสลมในระดั บ ปานกลางถึ ง ตํา ซึ งโครงการได้ จั ด ให้ มี
มาตรการลดผลกระทบในด้ านคุณภาพอากาศ ซึงแสดงไว้ แล้ วในหัวข้ อข้ างต้ น
๏ กลุ่มอาคารทีอยู่ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
- จะได้ รั บ ผลกระทบจากอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตั! ง แต่ ช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน-กันยายน ซึงเป็ นฤดูฝน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
- บริ เ วณทีติ ด กั บ โครงการด้ า นนี! ประกอบด้ ว ย ทิ ศ เหนื อ คื อ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชั!น กับ 1 ชั!นใต้ ดิน จํานวน
1 อาคาร และอาคารอยู่ อ าศั ย รวมให้ เ ช่ า RAYA Sukhumvit สูง 8 ชั! น จํา นวน 1
อาคาร (อยู่ระหว่ างการก่อสร้ าง) และทิศตะวันออก คือ ถนนซอยสุขุมวิท 31 กว้ าง
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บทที 4
8.98-9.30 เมตร จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5
เมตร ถัดไปเป็ นพื!นทีว่างรอการใช้ ประโยชน์ คาดว่าจะได้ รับผลกระทบเรืองกระแสลม
ในระดับ ปานกลาง ซึ งโครงการได้ จัด ให้ มี ม าตรการลดผลกระทบในด้ านคุ ณภาพ
อากาศ ซึงแสดงไว้ แล้ วในหัวข้ อข้ างต้ น
๏ กลุ่มอาคารทีอยู่ด้านทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้
- จะได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตั!งแต่ ช่วงเดือน
ตุลาคม-มกราคม ซึงเป็ นฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
- บริเวณทีติดกับโครงการด้ านนี!ประกอบด้ วย ทิศใต้ คือ ทางเข้ า-ออกทีดินส่วนบุคคล
กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ านเลขที 71/4 (สูง 2 ชั!น จํานวน 1 หลัง) และ
บ้ านเลขที 71/5 (สูง 2 ชั!น จํานวน 2 หลัง) และทิศตะวันตก คือ อาคารต้ นแบบฉันท
ศึ ก ษา เฉลิ ม พระเกีย รติ ศ รี น คริ น ทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั! น ของโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) คาดว่าจะได้ รับผลกระทบ
เรืองกระแสลมในระดับตํา ซึงทางโครงการได้ จัดให้ มีมาตรการลดผลกระทบในด้ าน
คุณภาพอากาศ ซึงแสดงไว้ แล้ วในหัวข้ อข้ างต้ น
มาตรการลดผลกระทบเกียวกับการบดบังทิศทางลม ทีทางโครงการได้ จดั เตรียมไว้ มีดงั นี!
- เจ้ าของโครงการ ต้ องทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ในรัศมี 100
เมตร รอบโครงการ หากถูกบดบังทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้ แ จ้ งหรือหารื อกับ
เจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั!งนี!ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต!งั แต่เริมการ
ก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดํา เนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีทีทั!ง 2
ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั!งคณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพัฒนาโครงการ
ขึ!นมา เพือเจรจาหาข้ อยุติทีเป็ นธรรมต่ อทั!งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากการก่ อสร้ างโครงการ และบุ คคลหรือ หน่ วยงานทีเป็ นกลาง และทั!งสองฝ่ าย
ยอมรับ โดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้ อนของพื!นทีทีได้ รับผลกระทบ
ดังกล่าว
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ภาพที

4.4-8

การบดบังทิศทางลม
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บทที 4
3) การประเมินผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด
โดยทัวไปแสงอาทิตย์ทีตกกระทบลงมายั งวัตถุบนพื! นโลกสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่
ได้ แก่
1. ลําแสงตรง : เป็ นแสงแดดจากดวงอาทิตย์ทตกกระทบลงบนผิ
ี
วโลก
2. ลําแสงกระจาย : เป็ นลําแสงจากดวงอาทิตย์ทสะท้
ี อนชั!นบรรยากาศ เมฆหมอก ละอองนํา! ก่อน
ตกกระทบลงผิวโลกเป็ นแสงทีสามารถกระจายได้ ทุกทิศทาง
แสงจากดวงอาทิตย์ประเภทลําแสงตรง เป็ นลําแสงทีจะส่งผลกระทบเกียวกับการบดบังแสงเงาจาก
อาคารเป็ นสําคัญ ส่วนแสงจากการกระจายเป็ นแสงทีเกิดขึ!นได้ ทุกทิศทางจะเกิดผลกระทบเรืองเงาตกกระทบจาก
อาคารโครงการได้ น้อย ดังนั!นในการพิจารณาเรืองเงาตกกระทบจะใช้ มุมและองศาในการตกกระทบจากลําแสงตรง
ของดวงอาทิตย์มาประกอบการพิจารณา
สําหรับประเทศไทยพบว่าในแต่ละช่วงฤดูกาล ตําแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์จะแตกต่างกัน ดังนี!
* ในช่วงเดือนมิถุนายน ดวงอาทิตย์จะโคจรไปทางทิศเหนือมากทีสุด
* ในช่วงเดือนกันยายน และเดือนมีนาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรตั!งฉากกับศีรษะมากทีสุด
* ในช่วงเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรไปทางทิศใต้ มากทีสุด
เมือพิจารณามุมของแสงตรงจากดวงอาทิตย์ทสะท้
ี อน มายังประเทศไทย และเป็ นลําแสงทีก่อให้ เกิด
ผลกระทบการบดบังของแสง พบว่าในแต่ละช่ วงฤดูกาลมุมดวงอาทิตย์ (กรณีทาํ มุมกับแนวดิง) จะแตกต่ างกัน
ดังนี!
มุมทีดวงอาทิตย์ทํากับแนวดิง (องศา) ทีเวลาต่างๆ กัน
ช่วงเดือน

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

มิถุนายน

66

49

33

21

10

21

33

49

66

ธันวาคม

72

60

48

42

37

42

48

60

72

ในการเลือกใช้ ข้อ มู ลมาประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อม ด้ านการบดบังแสงจากอาคารโครงการสู่
อาคารข้ างเคียง บริษัททีปรึกษาจะเลือกใช้ ข้อมูลทีเกิดขึ!นในเดือนมิถุนายน เป็ นช่ วงฤดูฝน เนืองจากคาดว่ าเป็ น
ช่ วงเดือน และช่ วงฤดูกาลทีจะได้ รับผลกระทบเรืองแสงเงามากทีสุด โดยพิจารณาตามความต้ องการแสงของผู้ได้
รับผลกระทบเป็ นหลัก สรุปได้ ดังนี!
* เพือความสุนทรียภาพและการนันทนาการ
* เพือการระเหยความชื!น
* เพือสุขอนามัย
* เพือการเจริญเติบโตและรูปทรงของพันธุพ์ ืช
การบดบังแสงแดด การประเมินผลกระทบด้ านการบดบังแสงแดดจะใช้ ข้อมูลของลําแสงตกกระทบ
จากดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็ นหลักเนืองจากดวงอาทิตย์จะโคจรอ้ อมไปทางทิศเหนือมากทีสุด และเป็ น
ช่ วงฤดูฝน ซึงเป็ นฤดูกาลทีมีความต้ องการแสงแดดมากทีสุด ซึงกลุ่มอาคารทีอยู่โดยรอบโครงการทีคาดว่าจะได้
รับผลกระทบ โดยระดับความรุนแรงของผลกระทบสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ระดับดังนี!
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บทที 4
1) เกิดผลกระทบแบบมีนั ยสํา คั ญมาก หมายถึ ง กลุ่มทีไม่ ได้ รับ แสงเป็ นระยะเวลาต่ อ เนือง
ยาวนานตั!งแต่ 4 ชัวโมง ขึ!นไป
2) เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
ยาวนานตั!งแต่ 2 ชัวโมงแต่ไม่เกิน 4 ชัวโมง
3) เกิด ผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญน้ อ ย หมายถึง กลุ่มทีไม่ ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่ อเนือง
ยาวนานตั!งแต่ 1 ชัวโมงแต่ไม่เกิน 2 ชัวโมง
4) เกิด ผลกระทบแบบไม่ มี นั ย สํา คั ญ หมายถึ ง กลุ่ ม ทีไม่ ไ ด้ รั บ แสงเป็ นระยะเวลาต่ อ เนื อง
ยาวนานน้ อยกว่า 1 ชัวโมง

ช่วงเปิ ดดําเนินการ
การประเมินผลกระทบเรืองการบดบังแสงแดด พิจารณาตามกิจกรรมความต้ องการแสงแดดของผู้ได้ รับ
ผลกระทบ ซึงผู้พักอาศัยข้ างเคียงจะได้ รับผลกระทบตั!งแต่ช่วงก่อสร้ างโครงสร้ างอาคาร ต่อเนืองไปจนถึงช่ วงเปิ ด
ดําเนินโครงการ (ภาพที 4.4-9)
1) ผลกระทบในช่วงเช้า กลุ่มอาคารด้ านทิศตะวันตกเป็ นกลุ่มทีจะได้ รับผลกระทบจากการบังแสงแดด
ซึงเป็ นลําแสงตรงของดวงอาทิตย์ในช่วงเช้ าถึงเทียง (6.00-12.00 น.) ดังนี!
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่ อเนืองยาวนาน
ตั!งแต่ 4 ชั วโมง ขึ! นไป คื อ พื! นทีบางส่ วนของอาคารต้ นแบบฉั น ทศึ ก ษา เฉลิ มพระเกียรติ
ศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั!น
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
ยาวนานตั!งแต่ 2 ชัวโมงแต่ไม่เกิน 4 ชัวโมง คือ อาคาร คสล. สูง 7 ชั!น
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญน้ อย หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่อเนืองยาวนาน
ตั! ง แต่ 1 ชั วโมงแต่ ไ ม่ เ กิ น 2 ชั วโมง คื อ พื! นที บางส่ ว นของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2) ผลกระทบในช่ ว งเย็ น กลุ่ ม อาคารด้ านทิศตะวั น ออกเป็ นกลุ่ ม ทีจะได้ รั บ ผลกระทบจากการบั ง
แสงแดด ซึงเป็ นลําแสงตรงของดวงอาทิตย์ในช่วงบ่ายถึงเย็น (13.00-18.00 น.) ดังนี!
- ผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญมาก หมายถึง กลุ่มทีไม่ ได้ รับแสงเป็ นระยะเวลาต่ อเนืองยาวนาน
ตั!งแต่ 4 ชัวโมง ขึ!นไป คือ ซอยสุขุมวิท 31
- เกิด ผลกระทบแบบมี นั ยสํา คั ญ น้ อ ย หมายถึ ง กลุ่ ม ทีไม่ ไ ด้ รั บ แสงเป็ นระยะเวลาต่ อ เนื อง
ยาวนานตั!งแต่ 1 ชัวโมงแต่ไม่เกิน 2 ชัวโมง คือ พื!นทีว่างรอการใช้ ประโยชน์ และซอยสุขุมวิท
31
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บทที 4
มาตรการลดผลกระทบเกียวกับการบดบังแสงแดด ทีทางโครงการได้ จัดเตรียมไว้ มดี ังนี!
- เจ้ าของโครงการ ต้ องทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ในรัศมี 100 เมตร
รอบโครงการ หากถูกบดบังแสงแดด จากตัวอาคารโครงการ ให้ แจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการ
ในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่ าวได้ ทั!งนี!ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต!ังแต่เริมการก่อสร้ างอาคารจน
แล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีทีทั!ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ อง
จัดตั!งคณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึ!นมา เพือเจรจาหาข้ อยุติที
เป็ นธรรมต่อทั!งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ
และบุคคลหรือหน่วยงานทีเป็ นกลาง และทั!งสองฝ่ ายยอมรับ โดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อความเดือดร้ อนของพื!นทีทีได้ รับผลกระทบดังกล่าว
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4.4.9 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัททีปรึกษาได้ ดาํ เนินการจํานวน 2 ครั!ง ดังนี!
1. ครั8ง ที 1 เลื อ กใช้ วิ ธีก ารมี ส่วนร่ วมของประชาชนโดยการสัม ภาษณ์ร าย บุ ค คลด้ ว ยการจั ด ทํา
แบบสอบถาม-สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ างทีคาดว่ าจะได้ รั บผลกระทบทีอยู่โดยรอบโครงการในแนว
รั ศ มี 1,000 เมตร เมื อวั น ที 10 สิ ง หาคม - 5 กั น ยายน 2559 เพื อนํา ข้ อ มู ล ที ได้ จ ากการ
สอบถาม-สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่ างมากําหนดเป็ นมาตรการให้ โครงการได้ ปฏิบัติตาม แบ่ งการ
สัมภาษณ์เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี!
- กลุ่มที 1 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีติดกับพื!นทีโครงการ จํานวน 12 ราย
- กลุ่มที 2 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในระยะห่างจากโครงการ 100 เมตร จํานวน 28 ตัวอย่าง
- กลุ่มที 3 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีอยู่ห่างจากพื!นทีโครงการออกไปในรัศมี 101-1,000 เมตร
จํานวน 348 ตัวอย่าง
- กลุ่มที 4 สัมภาษณ์พ! ืนทีอ่อนไหวในระยะรัศมี 1,000 เมตร รอบพื!นทีโครงการ จํานวนทั!งสิ!น
23 แห่ง จํานวน 17 ราย
2. ครั8งที 2 เลือกใช้ วิธีการสํารวจความคิดเห็นด้ วยแบบสอบถาม โดยนํามาตรการลดผลกระทบสิง
แวดล้ อมในช่ วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ ตามข้ อห่ วงกังวลในด้ านต่างๆ ทีได้ จากการสัมภาษณ์
ครั!งที 1 ไปเสนอต่อประชาชนทีอยู่รอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร และพื!นทีอ่อนไหวในระยะ 1
กิโลเมตร ซึงได้ สาํ รวจวันที 17 กันยายน -19 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็ น
- กลุ่มที 1 กลุ่มประชาชนทีอยู่ติดพื!นทีโครงการ จํานวน 12 ราย
- กลุ่มที 2 กลุ่มประชาชนทีอยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื!นทีโครงการ จํานวน 28 ตัวอย่าง
- กลุ่มที 3 กลุ่มประชาชนทีอยู่ในรัศมี 100-1,000 เมตร รอบโครงการ จํานวน 348 ตัวอย่าง
- กลุ่มที 4 พื!นทีอ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร 23 แห่ง จํานวน 17 ราย
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ครั8งที 1 การสัมภาษณ์รายบุคคล ด้วยการจัดทําแบบสอบถาม-สัมภาษณ์
กลุ่มที 1 ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนทีติดกับพื8 นทีโครงการ
1) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที 1 ช่วงก่อสร้าง
องค์ประกอบ

ข้อห่วงกังวล

1. การทรุดตัวของดิน

- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิมเติม

2. ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง

- พื!นทีโครงการตั!งอยู่ติดกับโรงเรียนและเป็ นเด็กเล็ก จึงความกังวลด้ านฝุ่ นละออง
- ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิต มศว . อาจส่งผลก
ระทบให้ เกิดภูมิแพ้ ได้ ง่าย และส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยด้ านติดกับพื!นทีโครงการ
- การก่อสร้างย่อมมีฝนุ่ ตามมาอย่างแน่นอน โครงการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการทีได้ให้ไว้อย่าง
เคร่งครัด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผ้าใบคลุมอาคารให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

3. เสียงดังจากการก่อสร้าง

- อาคารเรียนด้ านทีติดกับโครงการเป็ นอาคารเรียนด้ านกิจกรรมต่างๆเป็ นส่วนใหญ่
และเป็ นอาคารติดเครืองปรับอากาศทัง! หลัง จึงคาดว่าจะได้ รบั ผลกระทบด้ านเสียงใน
ระดับปานกลาง
- โดยเฉพาะก่อสร้ างในเวลากลางคืน เนืองจากปั จจุบันได้ รับเสียงดังรบการจากการ
ก่อสร้ างอาคาร RAYA Sukhumvit 31 อย่างมาก จึงขอให้ ไม่ มีการก่อสร้ างในเวลา
กลางคืน รวมทัง! เสียงดังจากคนงานและการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
- ขอให้ไม่กอ่ สร้างในเวลากลางคืน และควรควบคุมคนงานไม่ให้สง่ เสียงดัง

4. แรงสันสะเทือนจากการก่อสร้างและการคมนาคม

- ได้ รับแรงสันสะเทือนในช่วงการทําฐานราก ซึงโครงการย่อมมีมาตรการลดผลกระทบ
อยู่แล้ ว
- กังวลต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และขอให้ หลีกเลียงการก่อสร้ างและการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
- กังวลต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และความรําคาญ

5. การระบายนํ8าและนํ8าท่วมขังบริเวณพื8 นทีใกล้เคียง

- มีความห่วงกังวลในระดับมากเนืองจากพื!นทีใกล้ เคียงมีมักมีนาํ! ขังรอการระบายเมือมี
ฝนตกหนัก

6.การกีดขวางการจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและ - ในช่ ว งเวลาเช้ า และเย็นจะมี รถติ ด เป็ นประจํา ทุก วั น จากผู้ป กครองที มารั บ -ส่ ง
นักเรียน
คนงาน
- การกีดขวางทางจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เนืองจากซอยสุขุมวิท 31 มีรถติด
เป็ นประจําในช่วงเวลาเช้ าและเย็น และรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะทําให้ เกิดการติดขัด
ของจราจรมากขึ!น
7. อุบตั ิเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง

- ถนนแคบและมีการจราจรหนาแน่น

8. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

- โครงการมี ม าตรการป้ องกัน อยู่ แ ล้ ว ขอให้ ป ฏิบัติอ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และระมัด ระวั ง
เนืองจากทําให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ได้
- อาคารพักอาศัยอยู่ติดกับพื!นทีก่อสร้ าง เสียงต่อคนงานปี นข้ ามมายังอาคารพักอาศัย
ต้ องมีการป้ องกันและจัดการไม่ให้ มีปัญหาจากคนงานก่อสร้ างเกิดขึ!นอย่างเด็ดขาด
- ขอให้ ระมัดระวังการตกหล่นของวัสดุก่อสร้ างอยู่เสมอเนืองจากมีความเสียงต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ อย่างมาก
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2) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที 1 ช่วงเปิ ดดําเนินการ
องค์ประกอบ

ข้อห่วงกังวล

1. ไอเสียรถยนต์จากการวิงเข้ าออกพื!นทีโครงการ

- มีความกังวลต่อไอเสียรถยนต์จากการวิงเข้ าออกพื!นทีโครงการ

2. เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ

- มีความกังวลต่อเสียงรบกวนจากผู้พักอาศัย

3.นํา! เสี ย จากกิ จ กรรมของผู้ พั ก อาศั ย ระบายออกสู่ พ! ื นที -ให้ ตรวจสอบท่อระบายนํา! เป็ นประจําเพือป้ องกันปั ญหาท่อระบายนํา! แตก และมีนาํ!
เสียจากโครงการไหลเข้ าสู่อาคารพักอาศัย
ภายนอก
- ควรมีการดูแลรักษาระบบท่อระบายนํา! เป็ นประจํา ป้ องกันการชํา รุดแตกหักและส่ง
กลินเหม็น
4. กลินเหม็นและนํา! เสียจากห้ องพักขยะรวมของโครงการ

- ห้ องพักขยะรวมของโครงการอยู่ติดกับอาคารพักอาศัย โครงการต้ องประสานกับ
สํานักงานเขตให้ เข้ ามาเก็บขยะทุกวัน ไม่ให้ มีขยะตกค้ างในโครงการ

5. การระบายนํา! และนํา! ท่วมขังพื!นทีโดยรอบ

- พื!นทีใกล้ เคียงมีมักมีนาํ! ขังรอการระบายเมือมีฝนตกหนัก
- ท่อระบายนํา! บนถนนซอยสุขุมวิท 31 เกิดการอุดตันบ่อยครั!ง และมักมีนาํ! ท่วมขังเมือ
ฝนตกหนักเป็ นประจํา ขอให้ โครงการดูแลและลอกท่อระบายนํา! เป็ นประจํา

6. การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ!น

- ปัจจุบันซอยสุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ นประจํา และการมีโครงการทําให้ การจราจรหนา
แน่นขึ!น
- ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจําในช่ วงเวลาเช้ าและเย็น การมีโครงการ
ทําให้ มีการใช้ ถนนเพิมขึ!นและมีการจราจรติดขัดมากขึ!น

7. การเปลียนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ

- พื!นทีโครงการเดิมมีต้นไม้ ใหญ่จาํ นวนมาก และเปลียนแปลงเป็ นอาคาร
- อาคารของโครงการตั!งอยู่ในลักษณะประจันหน้ า ทํา ให้ เกิดการบดบันทัศนียภาพ
อย่างมาก และสูญเสียความเป็ นส่วนตัว

8. อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลมต่อทีพักอาศัย

- อาคารโครงการเป็ นอาคารทีมีความสูงเท่า กับ อาคารพั กอาศัย และตั! งอยู่ ใกล้ กับ
อาคารพักอาศัยมาก จึงคาดว่ าทํา ให้ เกิดการกีดขวางทิศทางลมและแสงแดดอย่ าง
มาก

กลุ่มที 2 ห่างจากพื8 นทีโครงการในระยะ 100 เมตร
1) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที 2 ช่วงก่อสร้าง
พบว่าส่วนใหญ่มีความห่ วงกังวลในด้ าน ฝุ่ นละออกจากกิจกรรมการก่อสร้ าง การกีดขวางการจราจร
จากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง แรงสันสะเทือนจากการทําฐานรากและการ
คมนาคม และอุบตั ิเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง ตามลําดับมีรายละเอียดข้ อห่วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี!
(1) ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- ต้ องมีผ้าใบก่อสร้ างคลุมตัวอาคารให้ มิดชิด
- การขนส่งวัสดุ ก่อสร้ างต้ องมีผ้าใบทึบคลุมให้ มิดชิด ไม่ ให้ มีเศษดินทรายวัสดุ ก่อสร้ าง
ตกหล่นบนท้ องถนน ทําให้ ผ้ ูใช้ ถนนเกิดอันตรายและความเสียหาย
(2) การกีดขวางการจราจรจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน
- ห้ ามจอดรถขวางการจราจรเด็ดขาด เพราะจะทําให้ การจราจรติดมากขึ!น
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- ควรจัดให้ มีพ! ืนทีจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและรถของคนงานภายในพื!นทีก่อสร้ างอย่าง
เพียงพอ
- หลีกเลียงการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้ าและเย็น เนืองจากจะกระทบกับ
การรับส่งนักเรียนในช่ วงเช้ า
(3) เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- ให้ หลีกเลียงการก่อสร้ างในยามวิกาล เพราะเป็ นการรบกวนการพักผ่อนอย่างมาก
- ให้ หลีกเลียงการก่อสร้ างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ควบคุมการก่อสร้ างให้ อยู่ในเวลาทีกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด
(4) แรงสันสะเทือนจากการทําฐานรากและการคมนาคม
- แรงสันสะเทือนอาจส่งผลต่อโครงสร้ างของบ้ านพักอาศัย ทําให้ เกิดการแตกร้ าว
- ควรมีการสํา รวจบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียงก่อนดํา เนินการก่อสร้ างเพื อเป็ นหลักฐาน ใน
กรณีเกิดความเสียหาย
(5) อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
- เนืองจากซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรหนาแน่นให้ ระมัดระวังในการขับขีอย่างมาก และ
ควรจํากัดความเร็วในการขนส่งเพือความปลอดภัย
- การขนส่งวัสดุก่อสร้ างต้ องมีการมัดยึด หรือคลุมผ้ าใบให้ แน่ นหนา ไม่ให้ มีวัสดุก่อสร้ าง
หล่นลงจากรถขนส่งเด็ดขาด เนืองจากเป็ นอันตรายและสร้ างความเสียหาย
นอกจากนี! ผู้ ตอบแบบสอบถามสั ม ภาษณ์ ข องกลุ่ ม ที 2 (ระยะ 100 เมตร จากโครงการ)
มีข้อเสนอแนะในช่วงก่อสร้ าง เพิมเติม ดังต่อไปนี!
- ทางโครงการต้ องปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมทีจัดเตรียม
ไว้ ทุกข้ ออย่างเคร่ งครัด
- ควรมีการฝึ กอบรมให้ หัวหน้ าคนงานและ รภป. สามารถใช้ อปุ กรณ์ดับเพลิงได้

2) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที 2 ช่วงเปิ ดดําเนินการ
พบว่าส่วนใหญ่ มีความห่ วงกังวลในด้ าน การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ!น ไอเสียรถยนต์
จากการวิงเข้ า-ออกพื!นทีโครงการ การระบายนํา! และนํา! ท่วมขังพื!นทีโดยรอบ เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พกั
อาศัยในโครงการ และนํา! เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสูพ่ ! นื ทีภายนอก ตามลํา ดั บ มีรายละเอียด
ข้ อห่ วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี!
(1) การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ!น
-

การจราจรติดขัดในช่วงเปิ ดดําเนินการเพิมมากขึ!นในชัวโมงเร่งด่วนเช้ าและเย็น
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกต่ อผู้สัญจรผ่ านไป-มาด้ าน
หน้ าโครงการด้ วย
ควรมีการอบรมเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยในด้ านการอํา นวยความสะดวกจราจร
และขอให้ มีมารยาทและความเกรงใจต่อผู้สญ
ั จรไปมา เวลาปล่อยรถออกจากอาคาร
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(2) ไอเสียรถยนต์จากการวิงเข้ า-ออกพื!นทีโครงการ โดยไม่มีข้อห่ วงกังวลหรือข้ อคิดเห็นเพิม
เติม
(3) การระบายนํา! และนํา! ท่วมขังพื!นทีโดยรอบ
- ควรมีการขุดลอกหรือประสานงานให้ หน่วยงานทีเกียวข้ อง เข้ ามาดําเนินการขุดลอก ล้ าง
ท่อระบายนํา! เป็ นประจําทุกปี เพือป้ องกันการอุดตันของท่อระบายนํา! โดยเฉพาะในช่ วง
ฤดูฝน
(4) เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ โดยไม่ มีข้อห่ วงกังวลและข้ อคิด
เห็นเพิมเติมแต่อย่างใด
(5) นํา! เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ! ืนทีภายนอก
- ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อนํา! ทิ!งเป็ นประจํา และแก้ ไขทันทีเมือระบบท่อมี
การแตกร้ าว

กลุ่มที 3 ห่างจากพื8 นทีโครงการในระยะ 101-1,000 เมตร
1) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที 3 ช่วงก่อสร้าง
ส่วนใหญ่มีความห่ วงกังวลในด้ าน ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง การกีดขวางการจราจรจาก
การขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง และแรง
สันสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้ าง ตามลําดับ มีรายละเอียดข้ อห่ วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี!

(1) ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- การก่อสร้ างอาคาร ต้ องมีการคลุมผ้ าใบให้ มิดชิด ป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายไปยัง
พื!นทีข้ างเคียง และหากผ้ าใบคลุมอาคารชํารุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดี

(2) การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน
- ในระหว่างการลงวัสดุก่อสร้ างหรือคนงาน หากมีการจอดรถภายนอกโครงการจะทําให้
การจราจรติดขัด
- ควรจัดพื!นทีจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างหรือคนงานภายในพื!นทีโครงการ เพือหลีกเลียง
การจอดรถกีดขวางการจราจรภายนอกโครงการ

(3) เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- หลีกเลียงการก่อสร้ างในช่วงเวลากลางคืน และในวันอาทิตย์ เนืองจากเป็ นการรบกวน
เวลาพักผ่อน

(4) อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
- ให้ ใช้ ความเร็วตําเมือเข้ าสู่พ! นื ทีชุมชน
- ถนนสุขุมวิทมีการจราจรหนาแน่ นเป็ นประจํา ขอให้ ขับขี รถบรรทุกอย่ างระมัดระวัง
เนืองจากอาจเกิดอุบัตเิ หตุได้ ง่าย
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(5) แรงสันสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- การตอกเสาเข็ม หากใช้ เข็มตอกจะมีผ ลกระทบสูง และอาจทํา ให้ อ าคารใกล้ เคี ยง
แตกร้ าว

2) ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล กลุ่มที 3 (ช่วงเปิ ดดําเนินการ)
พบว่าส่วนใหญ่มีความห่ วงกังวลในด้ านการจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ!น การระบาย
นํา! และนํา! ท่วมขั ง พื! นทีโดยรอบ การเกิดขึ! นของโครงการทํา ให้ เศรษฐกิจ บริ เวณนี! ดี ข! ึ น เสียงจากรถยนต์แ ละ
กิจกรรมจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ นํา! เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ! ืนทีภายนอก ตามลําดับ
มีรายละเอียดข้ อห่ วงกังวล 5 อันดับแรก ดังนี!
(1) การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ!น
- ควรจัดระบบการจราจรภายในโครงการและบริเวณหน้ าโครงการให้ มีประสิทธิภาพ
เพื อป้ องกั น ปั ญ หาจราจรติ ด ขั ด จากการกีด ขวางเส้ น ทางจราจรบริ เ วณภายนอก
โครงการ
(2) การระบายนํา! และนํา! ท่วมขังพื!นทีโดยรอบ
- ควรมีการดูและขุดลอกท่อระบายนํา! ในช่ วงก่อนเข้ าฤดูฝน เพือป้ องกันการอุดตันของ
ท่อระบายนํา!
(3) การเกิดขึ!นของโครงการทําให้ เศรษฐกิจบริเวณนี!ดีข! ึน โดยไม่มีข้อห่ วงกังวลและข้ อคิดเห็น
เพิมเติมแต่อย่างใด
(4) เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ
- จํานวนรถทีเพิมขึ!นจากโครงการทําให้ มเี สียงดังจากการจราจรมากขึ!น
(5) นํา! เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ! ืนทีภายนอก
- ควรดูแลระบบบําบัดนํา! เสียภายในโครงการให้ สามารถบําบัดนํา! เสียได้ ตามมาตรฐาน
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

กลุ่มที 4 พื8 นทีอ่อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร จํ านวน 23 แห่ง
พื8 นทีอ่อนไหว
ช่วงก่อสร้าง

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
- อาคารเรียนด้ านทีติดกับโครงการเป็ นอาคารเรียนด้ านกิจกรรมต่างๆเป็ นส่วนใหญ่ และเป็ นอาคารติดเครืองปรับ
อากาศทั!งหลัง จึงคาดว่าจะได้ รับผลกระทบด้ านเสียงในระดับปานกลาง
- โครงการมีมาตรการป้ องกันอยู่แล้ วขอให้ ปฏิบัติอย่างเคร่ งครัดและระมัดระวัง เนืองจากทําให้ เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ได้
- มีความห่ วงกัง วลในระดั บ มากในด้ านไฟฟ้ าตกดั บ หรื อกระแสไฟฟ้ าไม่ เ พี ยงพอ การจราจรติ ด ขัด และการ
กีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุกอ่ สร้ าง ตามลําดับ โดยเน้ นยํา! ให้ ปฏิบัติตามมาตรการทีได้ ให้
ไว้ อย่างเคร่งครัด เพือลดผลกระทบต่อโดยรอบ
- การจราจรคาดว่าจะได้ รับผลกระทบในระดับมาก โดยเฉพาะเวลารับ-ส่งนักเรียนในช่วงเช้ าและเย็น เนืองจากการ
เข้ า-ออกของโรงเรียนใช้ เส้นทางซอยสุขมุ วิท 31 ร่วมกันเส้นทางขนส่งของโครงการ
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พื8 นทีอ่อนไหว

ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น
- การก่อสร้ างโครงการจะทําให้ มปี ริมาณฝุ่ นละอองเพิมมากขึ!น จึงอยากให้ โครงการปิ ดคลุมผ้าใบบริเวณพื!นทีก่อสร้ าง
ให้ มดิ ชิด เพือป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีคอยอํา นวยความสะดวกให้ แก่รถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และไม่จอดกีดขวางการจราจรภายนอก
โครงการ
- โรงเรียนเปิ ดสอนเด็กระดับอนุบาลฝุ่ นจากการก่อสร้ างอาจปลิวมายังโรงเรียน ทําให้ นกั เรียนมีอาการภูมแิ พ้ ได้ ทําให้
มีความห่วงกังวลเรืองฝุ่ นละอองในระดับมาก
- โรงเรียนเปิ ดสอนเด็กระดับอนุบาลจะมีการนอนกลางวัน การก่อสร้ างอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ทําให้ มคี วามห่วงกังวลเรืองเสียงในระดับมาก
- การก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่กอ่ ให้ เกิดแรงสันสะเทือนต่อพื!นทีข้ างเคียงโครงการ อาจทําให้ อาคารทรุด หรือร้ าว
ได้ โดยเฉพาะในช่วงการทําฐานราก ซึงโครงการย่อมมีมาตรการลดผลกระทบอยู่แล้ ว
- ถนนสุขมุ วิทและถนนข้างเคียง มีสภาพการจราจรติดขัด จึงอยากให้ ดแู ลเรืองการขนส่งวัสดุให้ ดี อย่าจอดรถกีดขวาง
เส้นทางการจราจร และหลีกเลียงการขนส่งในช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
- โครงการควรจัดระบบจราจรภายในโครงการให้ ดี และควรจัดทีจอดรถขนส่งวัสดุกอ่ สร้ างให้ อยู่ภายในโครงการ เพือ
ป้ องกันการกีดขวางเส้นทางการจราจร
- ในการขนส่งวัสดุกอ่ สร้ าง ควรมีผ้าใบปิ ดคลุมมิดชิด เพือป้ องกันการตกหล่นของวัสดุกอ่ สร้ าง และการเกิดอุบตั เิ หตุ

ช่วงเปิ ดดําเนินการ

ครั8งที 2

- โครงการจัดให้ มีระบบบํา บัดนํา! เสียและระบายออกสู่ท่อระบายนํา! สาธารณะทางด้ านหน้ าของโครงการ ซึงเป็ น
คนละด้ านกับโรงเรียน จึงมีความห่วงกังวลในระดับปานกลาง
- พื!นทีโครงการเดิมมีต้นไม้ ใหญ่จาํ นวนมาก และเปลียนแปลงเป็ นอาคาร ทําให้ ทศั นียภาพเปลียนไป
- โครงการแย่งใช้ นาํ! ประปาของชุมชนทําให้ แรงดันนํา! ลดลง โครงการแย่งใช้ ไฟฟ้ าอาจทําให้ ไฟตกหรือกระแสไฟฟ้ า
ไม่เพียงพอ และการจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ!น
- โรงเรียนใช้ เส้ นทางเข้ า-ออกซอยสุขุมวิท 31 ร่ วมกับโครงการ ความว่าจํานวนรถทีเพิมขึ!นจะทํา ให้ การจราจร
ติดขัดมากขึ!น ซึงในปัจจุบันซอยสุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ นประจํา และการมีโครงการทําให้ การจราจรหนาแน่นขึ!น
- ปริมาณรถยนต์ทเพิ
ี มขึ!นจากโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะข้ าง
เคียงได้

การสัม ภาษณ์ร ายบุ ค คล ด้ว ยการจั ด ทํา มาตรการลดผลกระทบสิ งแวดล้อ มของ
โครงการ

ใช้ วิธกี ารสํารวจความคิดเห็นด้ วยแบบสอบถาม โดยนํามาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมในช่ วง
ก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ ตามข้ อห่ วงกังวลในด้ านต่างๆ ทีได้ จากการสัมภาษณ์ครั!งที 1 ไปเสนอต่อประชาชนที
อยู่รอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร และพื!นทีอ่อนไหวในระยะ 1 กิโลเมตร ซึงได้ สาํ รวจวันที 17 กันยายน 19 กันยายน 2559 รวมจํ านวนตัวอย่างทีเก็บได้ 405 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น
- กลุ่มที 1

กลุ่มตัวอย่างทีอยู่ติดกับพื!นทีโครงการ จํานวน 12 ราย

- กลุ่มที 2

กลุ่มตัวอย่ างทีอยู่ ห่างจากพื!น ทีโครงการในระยะ 100 เมตร (ไม่ รวมพื!น ทีติด
โครงการ) จํานวน 28 ตัวอย่าง
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บทที 4
- กลุ่มที 3

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที อยู่ ห่ า งจากพื! นที โครงการ 101-1,000 เมตร จํา นวน 348
ตัวอย่าง

- กลุ่มที 4

พื!นทีอ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร 23 แห่ง จํานวน 17 ราย

ทั!งนี!โครงการได้ ดาํ เนินการปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับข้ อห่ วง
กังวลและข้ อคิดเห็นของชุมชน โดยรายละเอียดมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมจะนําเสนอไว้ ในบทที 5 และ 6
ต่อไป โดยมีผังแสดงขั!นตอนการดําเนินการเมือได้ รับเรืองร้ องเรียน ช่ วงก่อสร้ าง และช่ วงเปิ ดดําเนินการ ดังภาพ
ที 4.4-10 และจัดให้ มมี าตรการติดตามตรวจสอบเรืองร้ องเรียน ช่ วงก่อสร้ าง และเปิ ดดําเนินการ ดังนี!
ผลกระทบ
สิงแวดล้อม

ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี

ผูร้ บั ผิดชอบ

ช่วงก่อสร้าง
เศรษฐกิจ และสังคม - ความเดือ ดร้ อ นของ - สอบถามความเดื อ ด - อาคาร และบ้ า นพั ก อาศัย - เดื อ นละ 1 ครั! ง - เจ้ าของโครงการ
เจ้ า ของอาคาร หรื อ ร้ อนจากเจ้ าของอาคาร โดยรอบโครงการในระยะ ตลอดระยะเวลา (บริษัท แบล็คฟิ นน์
บ้ านพั ก อาศั ย จาก หรือ บ้ านพักอาศัยจาก 0-100 เมตร
การก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
การก่อสร้ าง และคน การก่ อ สร้ า ง และคน
งานก่อสร้ าง
งานก่อสร้ าง
ช่วงเปิ ดดําเนินการ
เศรษฐกิจ และสังคม - ความเดือ ดร้ อ นของ - สอบถามความเดื อ ด - อาคาร และบ้ า นพั ก อาศัย - ทุ ก 6 เดือ น/ครั! ง - เจ้ าของโครงการ (กรณียังไม่
เจ้ า ของอาคาร หรื อ ร้ อนจากเจ้ าของอาคาร โดยรอบโครงการในระยะ ตลอดระยะเวลา ได้ ก่ อ ตั! ง นิ ติ บุ ค คล) หรื อ
เปิ ดดําเนินการ
นิตบิ ุคคลอาคารชุด
บ้ านพั ก อาศั ย จาก หรือบ้ านพักอาศัยจาก 0-100 เมตร
การเปิ ดดําเนินการ
การเปิ ดดําเนินการ

4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบ
สํา หรั บผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิดขึ!นจากการก่อสร้ างโครงการทั!งช่ วงก่อสร้ าง และช่ วงเปิ ดดํา เนินการ
สามารถสรุปได้ ดังตารางที 4.5-1
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ภาพที่ 4.4-10 ขั้นตอนการดําเนินการ รับเรื่องรองเรียน ชวงกอสรางโครงการ

แจ้ งผลการแก้ ไขปั ญหา

แจ้ งผลการ
แก้ ไขปั ญหา

บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ตรวจสอบผลการแก้ ไขปั ญหา

รองผู้อํานวยการ

แจ้ งผลการ
แก้ ไขปั ญหา

กรรมการผู้จดั การ

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ
ทันทีทีได้ รับเรื องร้ องเรี ยน

บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ติดตามผลการแก้ ไขปั ญหา

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ และผลการแก้ ไขปั ญหา

ดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
และแจ้ งผลการแก้ ไข
ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนรับทราบ
ทันที
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้ าง
และผู้รับเหมาก่อสร้ าง

ปั ญหาเร่งด่วน หรื อปั ญหาทีสามารถแก้ ไขได้ ทนั ที

ผู้จดั การหน่วยงานก่อสร้ าง
บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
คุณกิตติ ฤทธิมนตรี
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ 234-676-4788

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ ทันทีทีได้ รับเรื องร้ องเรี ยน

ปั ญหาทีต้ องได้ รับการตรวจสอบ
หรื อต้ องใช้ ระยะเวลาในการแก้ ไข

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ
ทันทีทีได้ รับเรื องร้ องเรี ยน

กล่องรับฟั งความคิดเห็นบริ เวณด้ านหน้ าโครงการ
ศูนย์รับเรื องเรื องร้ องเรี ยนภายในพื *นทีโครงการ
วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ

ผู้ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ

*
าเนินการเมือได้ รับเรื องร้ องเรี ยน ช่วงก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
ผังแสดงขันตอนการดํ

เจ้ าหน้ าทีของโครงการ
เข้ าพบปะพูดคุยกับบ้ านเรื อน
ใกล้ เคียง เพือรับฟั งปั ญหา

ผู้จดั การโครงการ
ทีมงานฝ่ ายช่าง
วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง

เข้ าพูดคุยประสานงาน
เพือหาแนวทาง และ
วิธีแก้ ไขปั ญหาทียอมรับ
าย และดําเนินการ
ั*
ได้ ทงสองฝ่
แก้ ไขปั ญหาต่อไป
กรณีตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตัง*
คณะกรรมการประสานงาน
เพือเจรจาหาข้ อยุติทีเป็ นธรรม
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ผังแสดงขันตอนการดําเนินการเมือได้ รับเรื องร้ องเรี ยน ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
ผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการ
แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ
นิตบิ คุ คลอาคารชุด
แจ้ งผลการ
แก้ ไขปั ญหา

(กรณียงั ไม่มีนิติบคุ คล หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด ให้ แจ้ ง
เจ้ าของโครงการ บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ ทันทีทีได้ รับเรื องร้ องเรี ยน
นิตบิ คุ คลอาคารชุดดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
(กรณียงั ไม่มีนิติบคุ คล หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด

เจ้ าของโครงการ บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)

ดําเนินการแก้ ไข

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ และผลการแก้ ไขปั ญหา
คณะกรรมการนิตบิ คุ คลอาคารชุด
ตรวจสอบผลการแก้ ไขปั ญหา
(กรณียงั ไม่มีนิติบคุ คล หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด
เจ้ าของโครงการ บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลอปเม้ นท์ จํากัด)
ตรวจสอบผลการแก้ ปัญหา

แจ้ งปั ญหาทีได้ รับ และผลการแก้ ไขปั ญหา
ผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด ติดตามผลการแก้ ไขปั ญหา
(กรณียงั ไม่มีนิติบคุ คล หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด
เจ้ าของโครงการ บริ ษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
ติดตามผลการแก้ ปัญหา

ภาพที 3.3-67(6) ขันตอนการดําเนินการเมือได้ รับเรื4-245
องร้ องเรี ยน ช่วงเปิ ดดําเนินโครงการ

ตารางที 4.5-1 สรุปผลกระทบต่อทรัพยากร/สิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31
ของบริษทั แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิงแวดล้อม
ทรัพยากรสิงแวดล้อม

ช่วงเวลาการก่อสร้าง

และคุณค่าต่างๆ ทีมีต่อมนุษย์

ผลดี
สูง

ปานกลาง

ช่วงเวลาเปิ ดดําเนินการ

ผลเสีย
ตํา

สูง

ปานกลาง

ผลดี
ตํา

สูง

ปานกลาง

ผลเสีย
ตํา

สูง

ปานกลาง

ตํา

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน

/

1.2 ดินและการชะล้ างพังทลาย

/

/

- มลสารจากการเผาไหม้ ของรถยนต์

/

/

- ความร้ อนจากเครื.องปรับอากาศ

-

/

1.3 คุณภาพอากาศ
/

1.4 ระดับเสียงดัง
- เสียงจากการก่อสร้ าง

-

/

- เสียงจากการจราจร

/

1.5 ระดับแรงสั.นสะเทือน

/

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว

/
/
/

/

1.7 ทรัพยากรนํา7
- การจัดการนํา7 เสีย

/

/

-

/

- สัตว์บก

/

/

- พืชพรรณ

/

- การจัดการระบบสระว่ายนํา7
2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

/

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในนํา7
- สัตว์นาํ7

/

/

- พืชนํา7

/

/
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ตารางที 4.5-1 (1)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิงแวดล้อม
ทรัพยากรสิงแวดล้อม

ช่วงเวลาการก่อสร้าง

และคุณค่าต่างๆ ทีมีต่อมนุษย์

ผลดี
สูง

ปานกลาง

ช่วงเวลาเปิ ดดําเนินการ

ผลเสีย
ตํา

สูง

ปานกลาง

ผลดี
ตํา

สูง

ปานกลาง

ผลเสีย
ตํา

สูง

ปานกลาง

ตํา

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
3.1 การใช้ นาํ7
- การประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท

/

/

- แรงดันนํา7 ประปา

/

/

/

/

/

-

3.2 การใช้ ไฟฟ้ า
- การไฟฟ้ านครหลวง เขตบางกะปิ

3.3 การจัดการขยะ
- ขยะจากคนงาน

-

- ขยะจากผู้พักอาศัย

/

3.4 การระบายนํา7 และการป้ องกันนํา7 ท่วม
/

/

- ผลกระทบต่อการระบายนํา7 ของชุมชน
และการป้ องกันนํา7 ท่วม
- การเปลี.ยนแปลงอัตราการระบายนํา7

/

- ความสามารถในการระบายนํา7 ของท่อ

/

/
/

ระบายนํา7 สาธารณะ
3.5 ระบบบําบัดนํา7 เสียรวม

/

/

3.6 การคมนาคม
- ความสามารถในการรองรับของถนน

/

- การกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุ

/

/

/

จากการสัญจร
3.7 การใช้ ประโยชน์ท.ดี ิน
- การใช้ ท.ดี ินโดยรอบโครงการ

/

/

- ความสอดคล้ องกับผังเมืองรวม

/

/

/

3.8 การสื.อสารและโทรคมนาคม

/

4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- สภาพเศรษฐกิจ

/

/

- สภาพสังคม
4.2 การสาธารณสุข
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

/
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/

/

/

/
/

ตารางที 4.5-1 (2)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิงแวดล้อม
ทรัพยากรสิงแวดล้อม

ช่วงเวลาการก่อสร้าง

และคุณค่าต่างๆ ทีมีต่อมนุษย์

ผลดี
สูง

ปานกลาง

ช่วงเวลาเปิ ดดําเนินการ

ผลเสีย
ตํา

สูง

ปานกลาง

ผลดี
ตํา

สูง

ปานกลาง

ผลเสีย
ตํา

สูง

ปานกลาง

ตํา

4.4 การศึกษา

/

/

4.5 ศาสนา

/

/

4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ

/

4.7 การป้ องกันอัคคีภัย

/
/

/

- การบดบังมุมมองและทัศนียภาพ

/

/

- การขวางทิศทางลม

/

/

- การบดบังแสงแดด

/

/

4.8 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

-

4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทีมา : บริษทั อีโคซิสเต็ม เอ็นจิ เนียริง คอนซัลแตนท์ จํ ากัด
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บทที 5
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้อม

บทที 5
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้อม
5.1 บทนํา
การดําเนินการโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทําการขออนุญาตก่อสร้ างอาคารเพือดําเนิน
กิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม จะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิงแวดล้ อม ซึงได้ แก่
ผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบด้ านลบ (ผลเสีย) ซึงได้ แก่ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง
การคมนาคม และคุณภาพชีวิตในด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สําหรับผลกระทบด้ านลบจําเป็ นต้ องมี
มาตรการในการป้ องกันลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อมทีเหมาะสม และเป็ น
ไปได้ ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพือเป็ นแนวทางในการแก้ ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้ อยู่ ใน
ระดับทียอมรับได้

5.2 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อผลกระทบสิงแวดล้อม
มาตรการลดผลกระทบต่อผลกระทบสิงแวดล้ อม สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ช่วง คือ
1) ช่ วงก่อสร้างอาคาร ได้ กาํ หนดมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้ อม ไว้ ในตารางที
5.2-1
2) ช่ วงเปิ ดดําเนินการอาคาร ได้ กาํ หนดมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิงแวดล้ อมไว้ ในตาราง
ที 5.2-2
โดยอ้ างอิงตามแนวทางการศึกษาด้ านผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิดขึ8 นจากบทที 4 โดยโครงการจะต้ อง
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมในด้ านคุณภาพอากาศ ด้ านเสียง ด้ านแรงสันสะเทือน ด้ าน
คุณภาพนํา8 ขยะมูลฝอย อาชีวอนามัยความปลอดภัยเป็ นสําคัญ และอืนๆ
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1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

5.

4.

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- ตรวจสอบความคงทนแข็ ง แรงของรั้ ว
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
จัดทํารั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่ วย
บดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้ าง รวมถึงป้ องกันบุคคลภายนอก - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
รุกลํา้ เข้ ามาภายในพื้นที่ก่อสร้ าง หรือปี นออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง
จํ
ากัด)
จั ดให้ มีผ้าใบก่ อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ
ขณะก่อสร้ าง และต้ องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบ
สมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่อให้ ทราบว่ าเป็ นการ
ก่อสร้ างโครงการ อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 เป็ นอาคารชุดพักอาศัย
สูง 8 ชั้น และใต้ ดิน 2 ชั้น จํา นวน 1 อาคาร โดยระบุช่ ือ เจ้ า ของโครงการ
สถาปนิก วิศ วกรควบคุมการก่อ สร้ า ง ระยะเวลาก่อสร้ า ง เลขที่ใ บอนุ ญ าต
ก่ อ สร้ า ง และเบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ส ามารถติด ต่ อ ได้ 24 ชั่ว โมง
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม และมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ฉบับทีไ่ ด้ รบั
แจ้ งความเห็นชอบจาก สผ. ประจําไว้ ยงั สถานทีก่ อ่ สร้ าง เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อ
ชุมชนข้ างเคียงหรือผู้ท่ตี ้ องการทราบรายละเอียดโครงการ และโครงการต้ อง
ดําเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด
จัดให้ มีการวางแผน และกํา หนดขั้นตอนการทํา งานอย่ า งชัด เจน พร้ อมทั้ง
ทําหนังสือแจ้ งรายละเอียดขั้นตอนก่อสร้ าง ความถี่ และระยะเวลาในการดําเนิน
งานภายในพื้นที่โ ครงการให้ อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 และผู้พัก อาศัย โดยรอบโครงการทราบก่ อนเข้ า ดํา เนิน งาน
ภายในพื้นทีโ่ ครงการ
กําหนดให้ มีเจ้ าหน้ าทีต่ วั แทนจากโครงการ พบปะ สอบถามข้ อห่วงกังวลและ
ข้ อเสนอแนะกับอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
ทุก 7 วัน และปรับปรุงการก่อสร้ าง เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและลดความ
เดื อ ดร้ อนรํา คาญที่ มี ผ ลกระทบมาจากการก่ อ สร้ างโครงการ และนํา มา
ปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ช่วงก่อนก่อสร้าง

- การเคลื่อนตัวของดิน อาจส่งผลกระทบต่ อการชํา รุดเสียหาย 1.
ของบ้ านพักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการได้ โดยเฉพาะการขุด
เปิ ดหน้ า ดิ น โดยไม่ มี ก ารคํา้ ยั น โดยได้ จั ด มาตรการลดผล
กระทบนําเสนอในหัวข้ อดินและการชะล้ างพังทลายต่อไป
2.
- การระบายนํา้ ซึ่งนํา้ ทีไ่ หลนองอาจพัดพาตะกอนดิน ออกนอก
โครงการถ้ าไม่มมี าตรการป้ องกันทีด่ พี ออาจส่งผลกระทบต่อการ
อุดตัน นํา้ ท่วมขัง และความสกปรกของพื้นทีโ่ ดยรอบ โดยได้ จดั 3.
มาตรการลดผลกระทบนําเสนอในหัวข้ อการระบายนํา้ ต่อไป
- ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานในการทําฐานราก และ
งานระบบใต้ ดิน ถ้ าไม่มีมาตรการที่ดีพอ อาจส่งผลกระทบต่อ
การเกิด การบาดเจ็บ และชีวิต ได้ โดยได้ จัดมาตรการลดผล
กระทบนําเสนอในหัวข้ ออาชีวอนามัยต่อไป

การเปลีย่ นแปลงระดับพื้ นดินเดิม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ

ตารางที่ 5.2-1 รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

6. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบ
การเปลีย่ นแปลงระดับความสูงของอาคารปกคลุมดิน
สุข าภิ บ าลของคนงานก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ห่ า งจากบ้ า นพั ก อาศั ย มากที่สุ ด เพื่ อ
- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการปั จจุ บันเป็ น พื้นที่ร าบ
ป้ องกันปั ญ หาด้ า นกลิ่ น และเสียงรบกวนต่ อประชาชนที่อ าศัยอยู่ โ ดยรอบ
มี ร ะดั บ ความสู ง อยู่ ร ะดั บ เดี ย วกั บ ถนนด้ านหน้ าโครงการ
พร้
อ มทั้ง จั ด ให้ มี ท่ี จ อดรถยนต์ สาํ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่อ ยู่ ภ ายในพื้ นที่ก่ อ สร้ า ง
(ซอยสุขุม วิท 31) จะเปลี่ย นเป็ นอาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก
โครงการ โดยไม่กดี ขวางการจราจรบนถนนซอยสุขมุ วิท 31 และถนนสุขุมวิท
สูง 8 ชั้น และใต้ ดิน 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร พื้นที่จัดสวน และ
ถนน ซึ่งเป็ นขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 7. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีความเพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง
โครงการ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้ างโครงการ
ภูมปิ ระเทศมากทีส่ ดุ
8. ผู้ รั บ เหมา และผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ างต้ อ งสํา รวจสภาพอาคารบ้ า นเรื อ น
ใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของบ้ านร่วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทําบันทึก
ร่วมกัน เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ ง กรณีอาคารบ้ านเรือนเกิดความ
เสียหายและเมื่อพบว่าการก่อสร้ างโครงการ สร้ างความเสียหายให้ กับอาคาร
ข้ างเคียงต้ องซ่อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่ อ
ไปยังวิศวกรโครงการที่พ้ นื ที่ก่อสร้ างได้ ทุกวัน
9. จัดให้ มีวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้ างประจํา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้ าง และสามารถ
เข้ าประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 และอาคารข้ างเคียง เพื่อรับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะจาก
การก่อสร้ าง และดําเนินการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
10. ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ตี ้ อง
มีการก่อ สร้ างเกินเวลาดั งกล่ าว จะต้ องดํา เนินการแจ้ งผู้ พักอาศั ยข้ า งเคียง
ทราบล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรมต่ อเนื่องเป็ นครั้งคราว
เช่น การเทปูน และดําเนินการได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
11. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยชุดเคลื่อนที่ออกตรวจความเรี ยบร้ อย
โดยรอบโครงการอย่ างสมํ่า เสมอ ดูแลพื้นที่ก่อสร้ างโครงการให้ มีความเป็ น
ระเบียบเรียบร้ อย
12. จั ด ให้ มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ติ ด ตั้ ง ในบริ เ วณด้ า นหน้ า โครงการ และ
บริเวณด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบั นทึกภาพได้ ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
และไฟส่องสว่างภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
โดยแสงไฟดังกล่าวต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัย หรืออาคารข้ างเคียง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(1) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

5-4

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
13. จัดให้ มีการบันทึกข้ อมูลการทํางานของคนงานก่อสร้ างทุกคน และมีการแลก
บั ต รเข้ า -ออกพื้ นที่ก่ อ สร้ า งโครงการทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ป้ องกั น การแฝงตั ว ของ
คนงาน และควบคุมความประพฤติคนงานอย่างเคร่งครัด
14. จัดให้ มีการประชุ มแผนงานการก่อสร้ างประจํา ทุกสัปดาห์ และประจํา เดือน
ทั้งนี้ต้องกําหนดผู้เข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยประกอบไปด้ วยผู้รับเหมาก่อสร้ าง
หลัก เจ้ าของโครงการ ผู้รับเหมารายย่อยทุกระบบ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง
โดยวาระการประชุมต้ องบรรจุวาระเกี่ยวกับการป้ องกันผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนการติดตามข้ อร้ องเรียนของอาคารข้ างเคียง ให้ เป็ นวาระเฉพาะเรื่อง
15. แจ้ งและประชาสัมพั นธ์ให้ ผ้ ูซ้ ื อห้ องชุ ดรับทราบถึงการคิดคํา นวณพื้ นที่ข าย
ห้ องชุดพักอาศัย โดยพื้นที่ส่วนกันสาดเป็ นทรัพย์ส่วนกลางจะไม่นาํ มาคิดเป็ น
พื้ นที่ข าย พร้ อ มทั้งจั ด ทํา ภาพประกอบการคํา นวณพื้ นที่ข ายเพื่ อ สามารถ
อธิบายให้ ลูกค้ ารับทราบอย่างชัดเจน
16. จัดให้ มีช่องทางรับเรื่ องราวร้ องทุกข์กับชุ มชนใกล้ เคียง โดยการติดตั้ งกล่ อง
รับฟั งความคิดเห็นบริเวณด้ านหน้ าโครงการ ในตํา แหน่ งที่สามารถมองเห็น
ได้ ชัดเจน กรณีมีการร้ องเรียนให้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวโดยทันที
17. เจ้ าของโครงการทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ใน
รัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบัง
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้ งหรือ
หารื อ กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบดั ง กล่ า วได้ ทั้ง นี้ ให้ แ จ้ ง
เจ้ าของโครงการได้ ต้งั แต่เริ่มการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการ
เปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีท่ที ้งั 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหา
ข้ อ ยุ ติ ท่ีเ ป็ นธรรมต่ อ ทั้ง สองฝ่ าย ประกอบด้ ว ย เจ้ า ของโครงการ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นกลาง และ
ทั้งสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อความเดือดร้ อน
ของพื้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบดังกล่าว
19. ฟื้ นฟู ส ภาพดิ น บริ เ วณพื้ นที่สีเ ขี ย วภายในโครงการ โดยการไถพรวนเพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพดินทางกายภาพ และรองพื้นด้ วยปุ๋ ยคอกและดินที่มีอินทรีย์
วัตถุให้ มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้ นไม้

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(2) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

1) การขุดดิน-ถมดิน
พื้ นที่โครงการปั จจุ บั น เป็ นที่ร าบ มี ร ะดั บ ความสูง ของพื้ นที่
ใกล้ เคียงกับระดับของซอยสุขุมวิท 31 การพัฒนาโครงการมีการ
ขุดทํา ชั้นใต้ ดิน ทําฐานราก บ่ อบํา บัดนํา้ เสีย และถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน
โครงการจะต้ องขุดดินประมาณ 8,805 ลูกบาศก์เมตร และถมดิน
กลับ ประมาณ 1,883 ลูกบาศก์เมตร ทําให้ ปริมาณดินขุดที่ต้องนํา
ออกภายนอกโครงการทั้งสิ้นประมาณ 6,922 ลูกบาศก์เมตร โดย
ดินขุดส่วนเกินที่เกิดขึ้น ผู้รับเหมาจะเป็ นผู้ดาํ เนินการนําไปขายยัง
สถานที่รับซื้อ โดยเส้ นทางในการขนส่งดินใช้ ซอยสุขุมวิท 31 เป็ น
เส้ นทางหลั ก ใช้ รถขนส่ งดิน 6 ล้ อ ที่มีขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งคาดว่าจะขนส่งประมาณ 20 เที่ยว/วัน คิดเป็ นการขนส่ง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

20. จัดให้ เจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง และผู้รับเหมาโครงการ
เข้ าไปตรวจสอบอาคารข้ างเคี ย งโดยรอบ ได้ แก่ อาคารชุ ด VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31, บ้ านเลขที่ 71/4, บ้ านเลขที่
71/5 และโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) และสภาพการจราจรในซอยสุขุมวิท 31 โดยให้ ความสํา คัญ
เป็ นพิเศษ
ช่วงก่อสร้าง
- เจ้ าของโครงการต้ องทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง
ในรัศมี 100 เมตรรอบโครงการที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบัง
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้ ง หรือ
หารื อ กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบดั ง กล่ า วได้ ทั้ง นี้ ให้ แ จ้ ง
เจ้ าของโครงการได้ ต้งั แต่เริ่มการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการ
เปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีท่ที ้งั 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพั ฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อ
เจรจาหาข้ อยุติท่เี ป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้
รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นกลาง
และทั้งสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ รับผิดชอบต่ อความเดือด
ร้ อนของพื้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบดังกล่าว
1. จัดช่ วงเวลาการขนส่งตามข้ อบังคับของกองตํา รวจจราจร กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้ างบริเวณ
และกํา ชับพนักงานขับรถขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ให้ ปฎิบัติตามกฎจราจร
ถนนทางเข้ า -ออกพื้ นที่ก่ อ สร้ า ง และท่ อ
ระบายนํา้ เป็ นประจํา ทุ ก วั น ตลอดระยะ
อย่างเคร่งครัด และต้ องขับรถด้ วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อ
เวลาการก่อสร้ าง
ผ่านชุมชน
2. กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ ต้ องไม่ ใช้ สารกระตุ้นออก - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ ามดื่มสุราขณะปฏิบัตงิ าน
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
3. จั ด คนงานทํา ความสะอาดล้ อ รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งภายในพื้ นที่
จํากัด)
โครงการ โดยใช้ สายฉีดนํา้ แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อ
รถบรรทุ ก ให้ ส ะอาดก่ อ นออกจากโครงการ และทํา ความสะอาดเศษดิ น
เศษวัสดุก่อสร้ างที่ตกหล่นบริเวณถนน และท่อระบายนํา้
4. จัดพื้นทีบ่ รรทุกขนส่งภายในพื้นทีโ่ ครงการ พร้ อมทัง้ ปิ ดคลุมท้ายรถบรรทุกด้ วย

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(3) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

5.

6.

5.

4.

3.

2) การก่อสร้างชั้นใต้ดิน ฐานราก บ่อหน่วงนํ้า บ่อบําบัดนํ้าเสีย 1.
และถังเก็บนํ้าใต้ดิน
- กรณีท่ีไม่มีการป้ องกันการพั งทลายของดิ นจะมีผลกระทบต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน และอาจทําให้ เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินทําให้
ดิ น พั ง ทลายจากการขุ ด ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งชั้ น ใต้ ดิ น ฐานราก
ถั ง เก็บ นํา้ ใต้ ดิ น บ่ อ หน่ ว งนํา้ และระบบบํา บั ด นํา้ เสี ย ของ
2.
โครงการ

ดิน (6,922/(12x20)) ประมาณ 29 วัน

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
ผ้าใบทึบ โดยปิ ดคลุม และผูกยึดกับรถบรรทุกให้ แล้ วเสร็จในพื้นทีโ่ ครงการ
กรณีท่ถี นนสาธารณะ หรือฝาบ่อพักเกิดความเสียหายจากการขนส่งดิน และ
วัสดุก่อสร้ างของโครงการ โครงการต้ องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะ หรือ
สาธารณูปการที่เสียหายให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที และไม่ต้อง
รอให้ มีการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
จัดให้ มีร้ัวชั่วคราวสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ ระบบคํา้ ยัน และ ติดตั้งระบบ
ป้ องกั น ดิ น พั ง ทลาย 2 แบบ คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ นที่ จ อดรถอั ต โนมั ติ จ ะติ ด ตั้ ง
Pile Wall และส่ ว นที่ เ ป็ นชั้ น ใต้ ดิ น โดยรอบอาคาร จะติ ด ตั้ ง Sheet Pile
เพื่อป้ องกันการพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้ าง โดยมีวิศวกรโยธาควบคุม
การออกแบบระบบคํา้ ยั น ให้ เป็ นไปตามหลั ก วิ ศ วกรรมและควบคุ ม การ
ก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด
ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไปแจ้ งต่อผู้พัก
อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้ เคียง โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 และโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ฝ่ ายประถม พร้ อ มทั้ง แจ้ ง
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการก่อสร้ าง เพื่อให้ สามารถติดต่อกับ
โครงการได้ โดยตรง และแจ้ งกํา หนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาที่จะ
เจาะเสาเข็มให้ กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน
ใช้ ระบบ Silent Pile ในการกดและถอน Sheet Pile เพื่ อ ลดผลกระทบ
ด้ านแรงสั่นสะเทือนการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน
ใช้เสาเข็มแบบเจาะระบบ Full Center Auger With Pie Toe Grouting (FC-PTG)
ช่วยลดแรงสัน่ สะเทือน เพือ่ ป้ องกันปัญหาการเคลือ่ นตัวและดินพังทลาย
ตรวจสอบแนวเขตที่ดินข้ างเคียงโครงการ ตลอดช่ วงระยะเวลาก่อสร้ าง หาก
พบว่ าเกิดความเสียหาย โครงการต้ องหยุ ดกิจกรรมการก่อสร้ างบริเวณนั้น
โดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธกี ารทํางานที่ปลอดภัย และแก้ ไขซ่อมแซมอาคาร
ข้ างเคียงให้ อยู่ในสภาพดีดังเดิม
กําหนดช่ วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภค ชั้นใต้ ดิน และ
สุขาภิบาลชั้นใต้ ดิน ดําเนินการเฉพาะช่ วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์
ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการขุดดินในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(4) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการขุดดินในช่ วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่ อการพักผ่อน
ของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ ในกรณีท่ีจาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู พักอาศัยข้ า ง
เคียงทราบ และได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จัดให้ มวี สั ดุคลุมดิน บริเวณทีม่ กี ารขุดปรับระดับดินทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการชะล้าง
ตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่
ขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ
ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน และถมดินที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน
เจ้ าของโครงการต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที
กรณีท่ีถนนสาธารณะเกิดการทรุดตัวเป็ นหลุมเป็ นบ่ อ เจ้ าของโครงการต้ อง
ดํา เนินการซ่ อมแซมถนนสาธารณะให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที
และไม่ต้องรอให้ มีการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
จัดระบบระบายนํา้ ชัว่ คราวรอบพื้นทีก่ อ่ สร้ างเป็ นรางดินขุดกว้ าง 1.0x1.0 เมตร
และบ่อดักขยะ จํา นวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อนระบายเฉพาะ
นํา้ ใสออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ
จัดประชุมแผนงานการก่อสร้ างประจํา ทุกสัปดาห์ และประจํา เดือนทั้งนี้ต้อง
กํา หนดผู้เข้ าร่ วมประชุ ม อย่ างน้ อยประกอบไปด้ ว ยผู้ รับเหมาก่ อ สร้ า งหลั ก
เจ้ าของโครงการ ผู้รับเหมารายย่อยทุกระบบ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง โดย
วาระการประชุ มต้ องบรรจุ ว าระเกี่ยวกับการป้ องกันผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนการติดตามข้ อร้ องเรียนของอาคารข้ างเคียง ให้ เป็ นวาระเฉพาะเรื่อง
จัดให้ มคี ณะกรรมการร่วมระหว่างอาคารข้างเคียงโครงการ และเจ้ าของโครงการ
เพือ่ ประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้างของโครงการ และหาแนวทางการลด
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
จัดให้ มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวต่างๆ เช่ น Inclinometer, Survey
Point ฯลฯ โดยติดตั้งบริเวณรั้วของอาคารชุดพักอาศัย VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ ายประถม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการเฝ้ าระวัง
ระหว่ า งขั้ นตอนการก่ อ สร้ า ง และป้ องกั น การพั ง ทลายของดิ น ในช่ ว งการ
ก่อสร้ างชั้นใต้ ดิน โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคํา้ ยันให้ เป็ น
ไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(5) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

1. อาคารที่ได้รบั ผลกระทบด้านฝุ่ นละออง
- อาคารที่ได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ างมาก เป็ นอาคาร
ที่อยู่ ทางทิศเหนือ ซึ่ งได้ รับอิทธิพลจากกระแสลมหลั กในช่ วง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ -พฤษภาคม ได้ แก่ อาคารชุ ด VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้ น กับ 1 ชั้ น
ใต้ ดิน จํา นวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอยสุขุมวิท 31 และ
อาคารอยู่อาศัยรวมให้ เช่า RAYA Sukhumvit สูง 8 ชั้น จํานวน
1 อาคาร (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
- อาคารที่ได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ างมาก เป็ นอาคาร
ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากกระแส
ลมหลักในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ได้ แก่ ถนนซอยสุขมุ วิท
31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง และ
ลํา รางสาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถั ด ไปเป็ นพื้ นที่ ว่ า ง
รอการใช้ ประโยชน์
- อาคารที่ได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ างมาก เป็ นอาคาร
ที่อยู่ ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งได้ รับอิท ธิพ ลจากกระแสลม
หลักในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ได้ แก่ ทางเข้ าออกที่ดิน ส่วน
บุ ค คล กว้ า งประมาณ 5.0 เมตร ถัด ไปเป็ นบ้ า นเลขที่ 71/4
(สูง 2 ชั้ น จํา นวน 1 หลั ง) และบ้ า นเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชั้ น
จํานวน 2 หลัง)
2. ความเข้มข้นฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างอาคาร
- คาดว่ า เกิ ด ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมื่ อ รวมกั บ ผลตรวจวั ด
คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น (0.068 มิ ล ลิ ก รั ม /

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
14. จัดเจ้ าหน้ าที่ดูแลและประสานงานโดยตรงกับอาคารชุด VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ฝ่ ายประถมเป็ นพิ เ ศษตลอดระยะเวลา
ก่อสร้ างโครงการ ถ้ าหากได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ าง โครงการต้ องรีบ
แก้ ไ ขโดยทั น ที และต้ อ งควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ เป็ นไปตามมาตรการที่
กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. จัดให้ มีการวางแผน และกําหนดขั้นตอนการทํางานอย่างชัดเจน พร้ อมทั้งจัด
ให้ มี ก ารประชาสัม พั นธ์กับ พื้ นที่ข้ า งเคี ยงโครงการในขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า ง
โครงการ
2. จัดให้ มีการประชุมระหว่ างผู้ก่อสร้ างกับผู้ท่อี าจจะได้ รับผลกระทบ เพื่อวาง
แนวทางการติดต่อสือ่ สาร รวมทัง้ กําหนดแผนงาน และถ่ายรูปพื้นทีต่ ดิ โครงการ
3. ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่ อให้ ทราบว่ าเป็ นการ
ก่อสร้ างโครงการอาคารชุ ด FYNN Sukhumvit 31 เป็ นโครงการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น และใต้ ดิน 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
มีห้องพักอาศัยรวม 63 ห้ อง โดยระบุช่ ือเจ้ าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร
ควบคุมการก่อสร้ าง หน่วยงานผู้อนุญาตก่อสร้ างโครงการ ระยะเวลาก่อสร้ าง
เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้ าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่ อได้
24 ชั่วโมง มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ตลอดจนจั ด เตรี ย มรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการป้ องกันและแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม ฉบั บ ที่ได้ รั บ แจ้ ง ความเห็น ชอบจาก สผ. ประจํา ไว้ ยัง สถานที่
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ต่ อ ชุ ม ชนข้ า งเคี ย งหรื อ ผู้ ท่ีต้ อ งการทราบราย
ละเอียดโครงการ
4. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้ างต้ องเข้ าไปสํารวจสภาพอาคารบ้ านเรือน
ใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของบ้ านร่วมในการสํารวจถ่ายภาพประกอบและทําบันทึก
ร่วมกัน เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการขัดแย้ งกรณี อาคารบ้ านเรือนเกิดความ
เสียหายและเมื่อพบว่าการก่อสร้ างโครงการ สร้ างความเสียหายให้ กับอาคาร
ข้ างเคียงต้ องซ่อมแซมแก้ ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่ อ

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(6) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.3 คุณภาพอากาศ
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(1) ตรวจวัดความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง
สถานที่ตรวจวัด
จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการด้ านทิศเหนือ
ของโครงการ
ช่วงที่ 1 ช่วงทําฐานราก
- ต ร ว จ วั ด TSP แ ล ะ PM-10 ทุ ก วั น
และ CO, HC, SO2 NO2 เดือนละ 1 ครั้ง
ช่วงที่ 2 เมื่องานฐานรากแล้ วเสร็จ
- ตรวจวั ด TSP, PM-10, CO, HC, SO2
และ NO2 เดือนละ 1 ครั้ ง วัดต่ อเนื่อง 3
วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายมัธยม)
การตรวจวัด
- ตรวจวัด TSP และ PM-10 เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
(2)ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้ มี
การฉีกขาดของผ้ าใบตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้ าง
(3)จัดให้ มเี จ้ าหน้ าทีร่ บั เรื่องร้ องเรียนทีอ่ าจเกิด
จากการก่อสร้ าง หากพบว่ามีเรื่องร้ องเรียน
ต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่เข้ าตรวจสอบ และแก้ ไข

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็ น 0.072-0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
0.33 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์เ มตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
- คาดว่ า เกิ ด ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10)
เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุ บัน
(0.031 มิ ล ลิ กรั ม /ลู ก บา ศก์ เ มตร ) จะเพิ่ มเ ป็ น 0.031
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้ มข้ นฝุ่ น
ละอองในบรรยา กาศ 0.12 มิ ล ลิ กรั ม /ลู กบา ศก์ เ มตร
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24
พ.ศ.2547)
3. ประเมินระดับความเสีย่ งของผลกระทบ
- งานปรับเตรียมพื้นที่ ระดับน้ อย
- งานก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
- งานขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
4. ความเข้ม ข้น สารมลพิ ษ จากรถยนต์ที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้า ง
จํ านวน 50 คัน
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น 0.019 มก./ลบ.ม.
รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการในปั จ จุ บั น
(0.068 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 0.087 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คาดว่าจะเกิดขึ้น
0.003 มก./ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปัจจุบัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็ น 0.034 มก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(0.116 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 0.119 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ปัญหาทีต่ รวจพบ
ไปยังวิศวกรโครงการที่พ้ นื ที่ก่อสร้ างได้ ทุกวัน
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
มาตรการด้านการจัดการพื้ นที่ก่อสร้าง
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
5. จั ด ให้ มี ร ะบบบั น ทึก ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ ปั ญ หาฝุ่ นละออง เสี ย ง แรงสั่ น
จํากัด)
สะเทือน และปั ญหาอื่นๆ จากการก่อสร้ าง และระบุผลการแก้ ไขที่สามารถ
ตรวจสอบระบบบันทึกข้ อร้ องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ให้ ระบุช่ ือผู้ร้องเรียน วัน และ
เวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ ดาํ เนินการตามข้ อร้ องเรียนดังกล่ าว เพื่อ
ค้ นหาข้ อเท็จจริงและสาเหตุ และกําหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหา
6. จั ดทํา ระบบบั น ทึก เมื่ อ มีเ หตุ ก ารณ์ผิด ปกติ ท่ีทาํ ให้ เ กิด ฝุ่ นละอองโดยระบุ
สาเหตุ และเวลา
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
7. จัดให้ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ หากผลการตรวจวัด
มีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้ องรีบดําเนินการแก้ ไข และปรับปรุงให้ ผลการ
ตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที
8. กรณีมมี าตรการลดผลกระทบไม่คลอบคลุมเพียงพอ จนทําให้ ฝนุ่ ละอองปลิวลง
สระว่ายนํา้ ของอาคารชุด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
โคร งก า ร ต้ อ ง ป ร ะ ส า น กั บ นิ ติ บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 เพื่อร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าว เช่ น มีผ้ า ใบ
ปิ ดคลุมหรือขอให้ มีการจัดเจ้ าหน้ าที่ทาํ ความสะอาดสระว่ายนํา้ เป็ นต้ น
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้ นที่ก่อสร้าง
9. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด
การเกิดเขม่ า และควัน และจัดวางตํา แหน่ งเครื่องจักร และกิจกรรมที่ทาํ ให้
เกิดฝุ่ นให้ อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่ นมากที่สดุ
10. เจ้ าของโครงการแต่งตั้งให้ มีเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพ
ชุ ม ชน ให้ มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบด้ า นปั ญ หาสุข ภาพที่เ กิด ขึ้ นจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการโดยตรง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อง่ายต่อการร้ องเรียน และ
การทําเรื่องชดเชยค่าใช้ จ่ายต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน
11. จั ดให้ มีผ้าใบก่อ สร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับ ความสูง อาคาร ณ
ขณะก่อสร้ าง และต้ องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบ
สมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(7) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
12. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตัดการเจี ยรกระเบื้องปู พ้ ืน และวัสดุ ต่างๆ
พร้ อมทั้งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
13. ฉีดพรมนํา้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง และบริเวณที่ก่อให้ เกิดฝุ่ นละอองวันละ 2 ครั้ง
ช่วงเวลาประมาณ 8.00 และ 12.00 น.ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรม
นํา้ ทุก 2 ชั่วโมง สําหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของ
ฝุ่ นละออง
14. การกองวัสดุทม่ี ฝี นุ่ ต้องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในทีป่ ิ ดล้อมทัง้ ด้านบนและด้านข้าง
อีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยนํา้ เพือ่ ทีใ่ ห้ผวิ เปี ยกอยูเ่ สมอหรือวิธกี ารอืน่ ทีเ่ หมาะสม
มาตรการด้านการเดินและใช้เครือ่ งจักร
15. การตัดกระเบื้องปูพ้ ืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ้ หล่ อระหว่ างใบพัด
และกระเบื้อง เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง
16. ฉีดพรมนํา้ ทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทํา ความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง
17. จัดปล่องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากับความสูงของอาคาร
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
18. ห้ ามคนงานก่อสร้ างจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้ างภายในพื้นที่ก่อสร้ าง
19. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรักษาความสะอาด
ของห้ องนํา้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น และแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
มาตรการด้านการเตรียมพื้ นที่โดยการเปิ ดหน้าดิน
20. จัดให้ มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงต่ อการ
ชะล้ างตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ ตาข่ายพรางแสงหรือผ้ าใบคลุมดิน
ในส่วนที่ขดุ ดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ
มาตรการด้านการก่อสร้าง
21. เลือกใช้ วัสดุประกอบสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่
โครงการน้ อยที่สดุ
22. ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
และจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
23. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระทําใดๆ ที่ก่อให้ เกิดมลพิษต้ องทํา

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.003 ppm
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุบัน (0.001 ppm)
จะเพิ่ม เป็ น 0.004 ppm (ค่ ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่ เ กิน 0.12
ppm)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.106 มก./
ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปั จ จุ บั น (0.85 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 0.96 มก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(1.484 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 1.74 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
- สารประกอบไฮโดรคาร์บ อน (HC) คาดว่ าจะเกิดขึ้ น 0.089
ppm รวมกับ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น (3.11
ppm) จะเพิ่ ม เป็ น 3.20 ppm (ปั จ จุ บั น ไม่ มี ค่ า มาตรฐาน
กําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.105 ppm
ก รณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น
(0.0246 ppm) จะเพิ่มเป็ น 0.13 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.17 ppm)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(0.068 ppm) จะเพิ่มเป็ น 0.17 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.17 ppm)

ตารางที่ 5.2-1(8) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

อาคารทีอ่ ยู่ติดโครงการแต่ละด้ าน ได้ รับผลกระทบด้ านเสียง ดังนี้
- ทิ ศ เหนื อ ติ ด อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 สูง 8 ชัน้ กับ 1 ชัน้ ใต้ดนิ จํานวน 1 อาคาร ได้ ยนิ
เสียงในระดับ 85.8-89.8 dB(A) เมื่อผ่านกํา แพงกันเสียงของ
โครงการรวมระดับเสียงพื้นฐานเท่ากับ 54.2-62.0 dB(A) ซึง่ ไม่
เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชม.
- ทิศ ใต้ ติ ด ทางเข้ า ออกที่ ดิ น ส่ ว นบุ ค คล กว้ า งประมาณ 5.0
เมตร ถัดไปเป็ นบ้ านเลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํา นวน 1 หลั ง)

5. ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และขนส่งดิน
- ผลกระทบจากฝุ่ นละอองระหว่างการขนส่งดิน และวัสดุอปุ กรณ์
การก่อสร้ าง ส่วนใหญ่ เกิดจากฝุ่ นละอองที่ตกลงบนถนน หรือ
เส้ นทางที่ใช้ ในการขนส่ง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
ในพื้นที่ท่ีคลุมด้ วยผ้ าคลุม หรือในห้ องที่มีหลังคา และผนังปิ ดด้ านข้ างอีก 3
ด้ าน หรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
มาตรการด้านการขนดินและวัสดุก่อสร้าง
24. จํา กัดความเร็วรถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเร็ว ไม่ เ กิ น
30 กม./ชม.เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
25. จั ด คนงานทํา ความสะอาดล้ อ รถบรรทุ ก ดิ น และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งภายในพื้ นที่
โครงการ โดยใช้ สายฉีดนํา้ แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อ
รถบรรทุกให้ สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทํา ความสะอาดเศษดิน เศษ
วัสดุก่อสร้ างที่ตกหล่นบริเวณถนน และท่อระบายนํา้
26. ขนย้ ายเศษวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วออกจากสถานที่ก่อสร้ างอยู่สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกัน
การสะสมของฝุ่ นละออง
1. จํา กัด ความเร็ว รถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเร็ว ไม่ เ กิ น
30 กม./ชม.เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
2. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้ าง โดยใช้ สายฉีดนํา้
แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุกให้ สะอาดก่อนวิ่ง
ออกภายนอกโครงการ
3. ขนย้ ายเศษวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วออกจากสถานที่ก่อสร้ างอยู่สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกัน
การสะสมของฝุ่ นละออง
4. รถบรรทุ กขนส่งวัสดุก่อสร้ างต้ องปิ ดคลุมด้ วยผ้ าใบทึบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้
มิดชิ ด และผูกยึดติดแน่ นกับตัวรถบรรทุ ก เพื่อป้ องกันเศษวัสดุตกหล่ นบน
ถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง
1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้ าง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให้ มาก
ที่สุด โดยจัดช่ วงเวลาให้ เหมาะสม และเลื อกใช้ วิธีการก่อสร้ างที่สามารถลด
ระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ ดี
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 3 วัน เมื่อมีความจําเป็ นต้ องทํางานที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
3. สํารวจร่ วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ างเคียงที่ติดกับ
โครงการ หรือคาดว่าอาจได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อร่ วม
กันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(9) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.4 ระดับเสียง
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สถานทีต่ รวจวัด
- บริเวณด้ านทิศเหนือของโครงการ
ดัชนีคุณภาพเสียงทีต้องติดตามตรวจสอบ
- Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วันต่ อเนื่อง
และค่าระดับเสียงรบกวน
ความถีในการตรวจสอบ
- ทุกวันตลอดช่ วงที่ทาํ ฐานราก และรายงาน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

และบ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง) ได้ ยินเสียงใน
ระดั บ 83.0-57.0 dB(A) เมื่ อผ่ า นกํา แพงกั น เสี ย งของ
โครงการรวมระดับเสียงพื้นฐานเท่ากับ 54.9-60.8 dB(A) ซึ่ง
ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
- ทิศ ตะวั น ออก ติ ด ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 กว้ า ง 8.98-9.30
เมตร จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง
3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์
- ทิศตะวันตก ติด อาคารต้ นแบบฉั นทศึกษา เฉลิมพระเกีย รติ
ศรี น คริ น ทร์ (อาคาร 10) สู ง 16 ชั้ น ของโรงเรี ย น สาธิ ต
มหาวิท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม)
ได้ ยิ น เสี ย งในระดั บ 85.5-59.5 dB(A) เมื่ อ ผ่ า นกํา แพงกั น
เสียงของโครงการรวมระดับเสียงพื้ นฐานเท่า กับ 54.2-62.3
dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

4. จัดให้ มคี ณะกรรมการร่วมระหว่างอาคารข้ างเคียงโครงการ และเจ้ าของโครงการ
ผลทุ ก ๆสัป ดาห์ ต ลอดช่ ว งการทํา ฐานราก
เพื่อประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้ างของโครงการ และหาแนวทางการ
และหลั ง การทํา ฐานราก เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
5. จัดช่ องทางรั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์กับชุ มชนใกล้ เ คียง กรณีมี การร้ องเรี ย นให้ - จัดทํา รายงานผลการปฎิบัติ ต ามมาตรการ
แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
ป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทุก
6
เดือ น และจัด ส่ ง รายงานให้ ห น่ ว ยงานที่
6. ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ตี ้ อง
เกี่ยวข้ อง
มีการก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว ต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบ
ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรมต่ อเนื่องเป็ นครั้งคราว เช่ น - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
การเทปูน และดําเนินการได้ ไม่ เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวัน (บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
7. กรณีท่ีเกิดผลกระทบต่อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่มีผ้ ูสูงอายุ ผู้ป่วยและเด็ก
เล็กพักผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ าว จนไม่ สามารถดํา รงชีวิตประจํา วันอยู่ได้
และผู้พักอาศัยร้ องขอ โครงการต้ องจัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลดผลกระทบที่
เกิด ขึ้ น จนกว่ า โครงการดํา เนิ น การแล้ ว เสร็จ หรื อ จบขั้ น ตอนที่มี เ สีย งดั ง
รบกวน พร้ อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
8. จัดลํา ดับงานที่ทาํ ให้ เกิดเสียงดังให้ มีความถี่ของกิจกรรมน้ อยที่สุด และควร
เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสม
9. จัดให้ มี กาํ แพงกันเสียงชั่ วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ไ ด้ โดยรอบแหล่ งกํา เนิด
เสียง ซึ่งกําแพงกันเสียงสามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียง
ที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธกี ารอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานได้ รายละเอียด ดังนี้
- ช่วงทํา ฐานราก เป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็ น
แผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้ าน กรุช่องว่างด้ วยแผ่น
กรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้
โดยนํา ไปวางรอบแหล่งกํา เนิดเสียง ช่วงทํา ฐานราก ระยะห่ างจากแหล่ง
กําเนิดประมาณ 0.5 เมตร กว้ างประมาณ 6.0 เมตร ยาวประมาณ 15.0
เมตร ความสูงประมาณ 7.2 เมตร และช่วงตกแต่งอาคาร ใช้ กาํ แพงกัน
เสียง สูง 3.0 เมตร ปิ ดทึบ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A)
- ช่ ว งขึ้ นโครงสร้ า ง เป็ นผนั ง กั น เสี ย ง Cylence รุ่น Zoundblock STC51

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(10) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

เป็ นแผ่ นไฟเบอร์ ซิเมนต์ หนา 10 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้ าน กรุช่องว่ าง
ด้ วยแผ่ นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ออกแบบให้ ประกอบ
และถอดได้ โดยนําไปวางรอบแหล่งกําเนิดเสียง ช่วงทําฐานราก ระยะห่ าง
จากแหล่งกําเนิดประมาณ 0.5 เมตร กว้ าง X ยาว ประมาณ 6 X 6 เมตร
ความสูงประมาณ 7.2 เมตร ปิ ดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง สามารถลดระดับ
เสียงลงได้ 51 dB(A)
10. เลือกตําแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ ห่างจากอาคารใกล้ เคียงให้ มากที่สุด
เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
11. เข้มงวดต่อการปฎิบตั งิ านของคนงานเพือ่ ลดการเกิดเสียงดัง เช่น การงัด การจัดหา
วัสดุรองรับ หรือป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุม่ นวล
12. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากเครื่องยนต์เป็ น
เครื่องไฟฟ้ า
13. ตรวจสอบ และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ดี และมี
ฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
14. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ น ในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพ้ ืน และวัสดุต่างๆ
ทุกชั้น พร้ อมทั้งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
15. กรณีท่ีผ้ ู พั กอาศัยข้ า งเคี ยงโครงการได้ รั บ ความเดื อดร้ อ นจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ เจ้ าของโครงการจะต้ องเข้ าไปพูดคุยประสานงานกับบ้ านพักอาศัยที่
ได้ รับความเดือดร้ อน เพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ ไขปั ญหาที่รวดเร็วที่สดุ ซึ่ง
สามารถยอมรับได้ ท้งั สองฝ่ าย
- เสียงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน พูดคุย ร้ องเพลง และ 16. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ เคียง ให้ ทราบ และรับฟัง
ใช้ ว าจาที่ไม่ เ หมาะสมกับ ผู้พัก อาศัย และผู้สัญ จรผ่ า นไปมา
ปัญหาและข้ อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงวิธกี ารทํางาน
บริเวณใกล้ เคียงอาคารโครงการ
17. กําหนดให้ ผ้ ูรับเหมาต้ องควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ให้ ส่งเสียงดัง
- เสียงเครื่องยนต์จากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ างในบริเวณทาง 18. การขนย้ ายวัสดุขนาดใหญ่ต้องทําอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการ
เข้ า-ออกพื้นที่โครงการ
ตกหล่น ซึ่งทําให้ เกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน
19. กําหนดให้ รถขนส่งวัสดุก่อสร้ างวิ่งด้ วยอัตราเร็ว 30 กม./ชม. เพื่อลดแรงสั่น
สะเทือนที่เกิดจากการวิ่งของรถในพื้นที่โครงการ
20. จัดให้ มีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการกระแทกของวัสดุท่ีอาจก่อให้
เกิดเสียงดัง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(11) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1. การเจาะเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วิธี Full Centre Auger With Pile Toe Grouting
(FC-PTG) ซึ่งเป็ นวิธีท่ไี ม่มีแรงสั่นสะเทือน และมีเสียงรบกวนน้ อย เพื่อลด
แรงสั่นสะเทือนต่ออาคารข้ างเคียงน้ อยที่สดุ
2. ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไปแจ้ งต่อผู้พัก
อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้ เคียง โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ฝ่ ายประถม พร้ อ มทั้ง แจ้ ง
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการก่อสร้ าง เพื่อให้ สามารถติดต่อกับ
โครงการได้ โดยตรง และแจ้ งกํา หนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาที่จะ
เจาะเสาเข็มให้ กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน
3. การวางลํา ดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลํา ดับ
การเจาะเสาเข็มให้ มีแรงดันด้ านข้ างกระจายไปในทิศทางที่มีส่ิงปลูกสร้ างน้ อย
ที่สดุ
4. ตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสาเข็ม ประสานงานกับอาคาร
ข้ างเคี ยงให้ ร่ ว มกันตรวจสอบอาคารพร้ อ มถ่ า ยรู ปเป็ นหลั กฐานและจัด ทํา
สําเนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กับโครงการ 1 ชุด และเจ้ าของอาคาร 1 ชุด เพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย
5. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้ างเคียง หากมีความเสียหายจากการ
เจาะเสาเข็ม และการก่อสร้ างของโครงการ เจ้ าของโครงการต้ องรับผิดชอบ
ความเสียหายทั้งหมดทันที
6. จัดทีมงานฝ่ ายช่างและวิศวกรเข้ าประเมินพื้นทีท่ ไ่ี ด้ รบั การเดือดร้ อนจากการเจาะ
เสาเข็มของโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารทีแ่ ตกร้ าวทรุด
ตัวทันที เมื่อมีการเข้ าแจ้ งเหตุ ให้ สามารถกลับมาใช้ งานได้ ตามปกติทนั ที
7. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยจะต้ องครอบคลุมถึงค่าเสีย
หายของอาคารข้ างเคียง และความเสียหายจากการก่อสร้ างต่ อชีวิต ร่ างกาย
และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกด้ วย
8. จัดศูนย์รับเรื่องราวร้ องทุกข์กับชุ มชนใกล้ เคียง พร้ อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ อ
โดยเฉพาะฝ่ ายช่าง และวิศวกรโครงการ กรณีมีการร้ องเรียนให้ แก้ ไขปัญหาดัง
กล่าวโดยทันที

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

อาคารที่อ ยู่ ใ กล้ แ ละอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการดํา เนิ น การ
ก่อสร้ างอาคารโครงการ ได้ แก่
1) ทิศเหนือ
- อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31
สู ง 8 ชั้ น กับ 1 ชั้ น ใต้ ดิ น จํา นวน 1 อาคาร ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจาก
โครงการ 5.1 เมตร ความสั่ น สะเทื อ นที่ ไ ด้ จากโครงการ
เท่ า กับ 4.0 มิล ลิ เ มตร/วิ น าที(ไม่ เ กิน ค่ า มาตรฐานความสั่น
สะเทือนที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที)
2) ทิศใต้
- ทางเข้ าออกที่ดินส่ วนบุ คคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไป
เป็ นบ้ านเลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที่
71/5 (สูง 2 ชั้น จํา นวน 2 หลั ง) ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ 7.0
เมตร ความสั่ น สะเทื อ นที่ ไ ด้ จากโครงการเท่ า กั บ 2.45
มิลลิเมตร/วินาที (ไม่ เ กินค่ า มาตรฐานความสั่น สะเทือ นที่ 5
มิลลิเมตร/วินาที)
3) ทิศตะวันตก
- อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร
10) สูง 16 ชั้น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ 5.3 เมตร
ความสัน่ สะเทือนทีไ่ ด้ จากโครงการเท่ากับ 3.72 มิลลิเมตร/วินาที
(ไม่เกินค่ามาตรฐานความสัน่ สะเทือนที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที)

ตารางที่ 5.2-1(12) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.5 แรงสัน่ สะเทือน
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สถานทีต่ รวจวัด
- บริเวณด้ านทิศเหนือของโครงการ
ดัชนีทตี ้ องติดตามตรวจสอบ
- PPV, Hz เป็ นเวลา 1 วันต่อเนื่อง
ความถีในการตรวจสอบ
- ทุกวันตลอดช่ วงที่ทาํ ฐานราก และรายงาน
ผลทุ ก ๆสัป ดาห์ ต ลอดช่ ว งการทํา ฐานราก
และหลั ง การทํา ฐานราก เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับเรื่องร้ องเรียนที่อาจเกิด
จากการก่อสร้ าง หากพบว่ามีเรื่องร้ องเรียน
ต้ อ งจั ด เจ้ าหน้ าที่ เ ข้ าตรวจสอบ และแก้
ปัญหาที่พบโดยทันที
- จั ดทํา รายงานผลการปฏิบัติ ต ามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทุก
6 เดือ น และจั ด ส่ง รายงานให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
(บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่
ได้ รับผลกระทบหากเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่มแี นวรอยเลื่อน
แผ่ นดินไหว กรุงเทพมหานครอยู่ ในแนวเขตที่มีความรุนแรง
ของการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ที่ร ะดั บ 5-7 เมอร์ คั ล ลี เขต ก.2
(สี ส้ ม ) เป็ นระดั บ ที่ทุ ก คนจะเกิ ด ความตกใจ สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่
ออกแบบไม่ ดีจะปรากฏความเสียหาย ระดับน้ อยถึงปานกลาง
ทั้งนี้โครงการได้ ออกแบบ และก่อสร้ างอาคารเพื่อต้ านแรง แผ่น
ดินไหว ข้ อกํา หนดของ มยผ. 1302 มาตรฐานการออกแบบ
อาคารต้ านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
9. ต้ องมีวิศวกรควบคุ มงานก่ อ สร้ างทุ กขั้ นตอน เพื่อป้ องกันความเสียหายแก่
อาคารข้ างเคียง
10. ตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน บริเวณด้ านทิศเหนือของโครงการ หากผลการ
ตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้ องรีบดําเนินการแก้ ไข และปรับปรุงให้
ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที หากกรณีมีผลกระทบจากกิจกรรม
ดั ง กล่ า วหรื อ ร้ องเรี ย นจากอาคารข้ างเคี ย ง ได้ แก่ อาคารชุ ด VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31 , บ้ านเลขที่ 71/4 , บ้ านเลขที่
71/5 และโรงเรี ย น สาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) โครงการต้ องเพิ่มจุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบริเวณที่ได้ รับ
ผลกระทบ
11. กําหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถงึ
วันเสาร์ และงดกิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเจาะเสาเข็มในช่ วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่ อการ
พักผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีท่จี าํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัย
ข้ างเคียงทราบ และได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. ออกแบบและก่ อสร้ างอาคารให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกาํ หนดตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร และเป็ นไปตาม มยผ.1302-52 ซึ่งเป็ นมาตรฐานประกอบ
การออกแบบอาคารและต้ านแรงแผ่นดินไหว
2. โครงสร้ า งอาคาร ได้ อ อกแบบคํา นวณให้ ส ามารถรั บ แรงสั่น สะเทือ น ของ
แผ่นดินไหวตามวิธเี ฉือนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบ
ที่กระทําต่อพื้นชั้นต่างๆ ตามข้ อกําหนด กฎกระทรวง พ.ศ.2550
3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ติดตั้งป้ ายคําแนะนําในการปฏิบัตติ น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ ในบริเวณที่เห็น
ได้ ชัดเจน เช่น ภายในห้ องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้ าลิฟต์
(2) มีไฟฉายพร้ อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ โถงทางเดินแต่ละชั้นของ
อาคาร และให้ ทุกคนทราบว่าอยู่ท่ใี ดของอาคาร
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
(4) มีอปุ กรณ์ดับเพลิงไว้ ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็ นต้ น
(5) ทราบตําแหน่งของวาล์วปิ ดก๊าซ สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้ า

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(13) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว

5-15

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
(6) อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลง
มาเป็ นอันตรายได้
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้ หนักๆ ให้ แน่นกับพื้น
(8) มีการวางแผนเรื่องจุ ดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีท่ตี ้ องพลัดจากกันเพื่อมา
รวมตัวกันอีกครั้ง
(9) ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่
เห็นได้ ชัดเจน เช่น บริเวณหน้ าหรือภายในลิฟต์
4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
(2) ถ้ าอยู่ภายในห้ องพัก ให้ ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้ องพักที่มีโครงสร้ าง
แข็งแรง สามารถรับนํา้ หนักได้ มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้ าต่าง
(3) ห้ ามใช้ ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
(4) หากอยู่ ในอาคารสูง ตั้งสติให้ ม่ัน และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนี จาก
สิ่งล้ มทับได้
(5) อย่าใช้ เทียน ไม้ ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้ เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมี
ก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น
5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้ างว่าได้ รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ ปฐมพยาบาล
เบื้องต้ นก่อน
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือ
พังทลายได้
(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอืน่ ทําให้ได้รบั บาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ท่อนํา้ ท่อก๊าซ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้
กลิ่นให้ เปิ ดประตู หน้ าต่างทุกบาน
(5) ให้ออกห่างจากบริเวณทีม่ สี ายไฟรัว่ ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
(6) เปิ ดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้ โทรศัพท์นอกจากจําเป็ นจริงๆ
(7) สํารวจดูความเสียหายของท่อส้ วม และท่อนํา้ ทิ้งก่อนใช้
(8) หลีกเลี่ยงการเข้ าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(14) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

พืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้ เคียง ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ประดับทัว่ ไป
ซึ่ งเจ้ าของบ้ านปลูกและดู แลเองในบริ เวณอาคาร สํา หรั บ สัต ว์ ท่ี
พบเห็น ได้ แก่ สัตว์เลี้ยงตามบ้ าน จึงไม่ ปรากฏว่ าพื้ นที่ใกล้ เคียง
และพื้นที่โครงการมีสตั ว์ท่หี ายากแต่อย่างใด
- จากการสํา รวจบริเวณพื้นที่โครงการไม่ พบแหล่ งนํา้ ผิวดินแต่ 1. ห้ ามทิ้งขยะ เศษวัสดุ ก่อสร้ าง และสารเคมีใดๆ ลงในลํา รางสาธารณะซอย
สวัสดี
อย่างใด ส่วนบริเวณใกล้ เคียงพื้นที่โครงการ พบแหล่ งนํา้ ผิวดิน
จํา นวน 1 แห่ ง คื อ ลํา รางสาธารณะซอยสวั ส ดี ความกว้ า ง 2. ห้ ามระบายนํา้ เสียที่ไม่ ผ่า นการบํา บั ด จนได้ ค่า มาตรฐานนํา้ ทิ้ง ลงในลํา ราง
ประมาณ 3.1-3.5 เมตร อยู่ ห่างจากพื้ นที่โครงการประมาณ
สาธารณะซอยสวัสดี
9.5 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออกตั้งขนานไปกับถนนสุขุมวิท 31

2.2 สิง่ มีชีวิตในนํ้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

_

-

1. จัดระบบระบายนํา้ ชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้ างเป็ นรางระบายนํา้ แบบเปิ ดกว้ าง - ตรวจวั ด pH, BOD, SS, Settleable Solid,
1.0x1.0 เมตร และบ่อดักขยะ จํานวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อน
TDS, Sulfide, TKN แ ล ะ Fat, Oil and
ระบายเฉพาะนํา้ ใสออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
Grease จากนํา้ ทิ้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง และ
สุขมุ วิท 31
จากบ้ านพักคนงานก่อสร้ าง เดือนละ 1 ครั้ง
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
2. จัดห้ องนํา้ คนงานก่อสร้ างอยู่บริเวณพื้นทีก่ ่อสร้ าง จํานวน 10 ห้ อง พร้ อมระบบ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม เรื่ อ ง
บําบัดนํา้ เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์
กํา หนดมาตรฐานควบคุ มการระบายนํา้ ทิ้ง
เมตร จํานวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.
3. จัดห้ องนํา้ คนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัด
2548
นํา้ เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร
จํา นวน 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการบํา บัด BOD ไม่ เกิน 20 มิลลิกรั ม/ลิตร - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
(บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
4. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแ ลรักษาความสะอาดของ
ห้ องนํา้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิน่ เหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
5. สูบตะกอนในบ่ อเกรอะไปกํา จัดเป็ นประจํา ทุ ก 2 เดือน/ครั้ง หรือ เมื่อส่ วน
บ่อเกรอะเต็ม
6. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ างให้ สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิ้งทั้งหมด
พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
7. จัดคนงานทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษ
วัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา้
8. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาํ้ อย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการเกิดนํา้ เสีย

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 สิง่ มีชีวิตบนบก

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

- จากการสํา รวจบริ เ วณพื้ นที่โ ครงการไม่ พ บแหล่ ง นํา้ ผิ ว ดิ น
ประเภท คู คลอง หรือลํารางอยู่ภายในพื้นที่โครงการ สําหรับ
บริ เวณพื้ นที่ใกล้ เ คี ยงโครงการ มี ท่อ ระบายนํา้ สาธารณะบน
ถนนสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ และลํา รางสาธารณะซอย
สวัส ดี ตั้งอยู่ห่างจากพื้ นที่โครงการประมาณ 9.5 เมตร ทาง
ด้ านทิศตะวันออก ตั้งขนานไปกับถนนสุขุมวิท 31 เป็ นลํา ราง
สาธารณะดาด คสล. มีความกว้ าง 3.1-3.5 เมตร ยาว 1,535
เมตร อยู่ ในความดูแลรับผิดชอบของสํา นักงานเขตวัฒ นา มี
การใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ รองรั บ นํา้ ฝน และนํา้ เสีย จากชุ ม ชน มี
ทิศทางการระบายนํา้ จากด้ านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ เพื่อระบาย
นํา้ ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป
- โครงการจั ด ให้ มี ห้ องนํา้ คนงานก่ อ สร้ าง จํา นวน 10 ห้ อง
รองรั บ นํา้ เสี ย จากห้ องส้ ว มและการซั ก ล้ าง ประมาณ 5.6
ลู กบาศก์เ มตร/วัน และใช้ ระบบบํา บัด นํา้ เสียสํา เร็จ รูป ชนิ ด
เกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
จํา นวน 1 ชุ ด ซึ่ ง เพี ย งพอต่ อ การบํา บั ด นํา้ เสี ย ของคนงาน
ก่อสร้ างและบํา บัดจนได้ ค่าตามมาตรฐานนํา้ ทิ้ง ค่ า BOD ไม่
เกิ น 20 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบายนํา้
สาธารณะบนถนนสุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(15) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.7 ทรัพยากรนํ้า
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

3.2 การใช้ไฟฟ้ า

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

เป็ นลํา รางสาธารณะดาด คสล. มี ความกว้ า ง 3.1-3.5 เมตร
ยาว 1,535 เมตร อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขต
วัฒนา มีการใช้ ประโยชน์เพื่อรองรับนํา้ ฝน และนํา้ เสียจากชุมชน
มีทศิ ทางการระบายนํา้ จากด้ านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ เพื่อระบาย
นํา้ ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป
- จากการสังเกตุไม่ พบสัตว์ นาํ้ ที่มีคุณค่ าทางเศรษฐกิจ อย่ างไร
ก็ตาม นํา้ ที่เกิดจากการใช้ ของผู้พักอาศัยภายในโครงการนั้น จะ
ผ่านระบบบําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อบําบัดนํา้ เสียจากโครงการให้ ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนจากนั้นจึงระบายออกสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ต่อไป
- บริเวณพื้นที่โครงการจะมีการใช้ นาํ้ ประมาณ 14.0 ลู กบาศก์ 1. พื้นที่ก่อสร้ างจัดให้ มีถงั สํารองนํา้ ใช้ ท่วั ไปเป็ นถังสําเร็จรูป ขนาด 5.0 ลูกบาศก์ - ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมเดือนละ 1
เมตร/วัน ใช้ ในการก่อสร้ างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
เมตร จํานวน 4 ถัง ความจุรวม 20.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองนํา้ ใช้ ได้
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
ใช้ เพื่ อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่ อ สร้ างประมาณ 7.0
นาน 1.4 วัน
- ผู้รบั ผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับนํา้ จากการประปานครกลวง สาขา 2. บริเวณบ้ านพักคนงานจัดให้ มีบ่อสํา รองนํา้ สําหรับอาบ ซักล้ างเป็ นบ่ อก่ออิฐ (บริษทั แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
สุขุม วิ ท กรณีไ ม่ มี มาตรการลดผลกระทบ อาจก่ อ ให้ เ กิด การ
ฉาบปูนจํา นวน 4 บ่ อ ขนาดความจุ 5.0 ลบ.ม./บ่ อ และถังเก็บนํา้ ดื่มขนาด
ขาดแคลนปริ มาณนํา้ ใช้ ในพื้ นที่ก่ อ สร้ า ง และมี ผ ลต่ อ ผู้ ใช้ นาํ้
5.0 ลูกบาศก์เมตร จํา นวน 1 ถัง รวมขนาดความจุท้งั สิ้น 25 ลูกบาศก์เมตร
ประปารายอื่นบริเวณใกล้ เคียงได้
สามารถสํารองนํา้ ใช้ ได้ นาน 1.8 วัน
3. เปิ ดนํา้ เข้ าสู่บ่อเก็บนํา้ สํารองในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ใช้ นาํ้ ของชุมชน
4. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาํ้ อย่างประหยัด
5. ให้ วศิ วกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้ อต่อของท่ออย่างเข้ มงวด
เพื่อมิให้ เกิดการรั่วไหลของนํา้ ภายหลัง
6. เลือกใช้ ท่อที่มคี ุณภาพสูงและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปานครหลวง
7. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ปี ระหยัดนํา้
- โครงการจะขอใช้ ไฟฟ้ าชั่ วคราวจากการไฟฟ้ านครหลวง เขต 1. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีความเพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง
โครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้ างโครงการ
บางกะปิ เพื่อจ่ ายไฟฟ้ าให้ กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้ าง
และส่องสว่างในเวลากลางคืน
2. จัดหม้ อแปลงไฟฟ้ าแยกต่างหากจากชุมชน อยู่ภายในโครงการ สําหรับเครื่อง
มือและอุปกรณ์ก่อสร้ าง เพื่อป้ องกันไฟฟ้ ากระชากหรือไฟฟ้ ากระตุกกับชุมชน
3. การจ่ายไฟฟ้ าและพลังงานสําหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์กอ่ สร้ าง ต้ องเป็ นไปตามกฎ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(16) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์
3.1 การใช้น้ าํ
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

1. ขยะจากการก่อสร้างโครงการ
- ขยะที ่ส ามารถนํา กลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้ ได้ แ ก่ เหล็ก กระเบื้ อง
เซรามิก กระเบื้องหลังคา ยิปซั่มบอร์ด และไม้ เท่ากับ 29.58
ลูกบาศก์เมตร
- ขยะทีน่ ําไปใช้ในการปรับถมที ่ ได้ แก่ คอนกรีต และอิฐ เท่ากับ
279.49 ลูกบาศก์เมตร
2. ขยะจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง
- ขยะทีเ่ กิดขึ้นจากพื้นทีก่ ่อสร้าง คาดว่าจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ
300 ลิตร/วัน (ใช้ อตั ราการเกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน)
- ขยะที ่เ กิ ด ขึ้ นจากบ้า นพั ก คนงาน คาดว่ า จะมี ข ยะเกิ ด ขึ้ น
ประมาณ 600 ลิตร/วัน

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

4.
5.

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

วงจรไฟฟ้ าทีถ่ กู ต้ อง
จัดให้ มีช่างเทคนิคไฟฟ้ าควบคุมการปฏิบัติงาน
ใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ไ ด้ ม าตรฐาน ประหยั ด พลั ง งาน และมี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
ยาวนาน
จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิ ดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ - ติ ด ต า ม ตรว จสอบ ที่ พั ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาการ
ภายในพื้นที่ก่อสร้ างโครงการจํา นวน 6 ถัง (ถังขยะเปี ยก 3 ถัง และถังขยะ
ก่อสร้ าง
แห้ ง 3 ถัง) และตั้งไว้ ภายในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างขนาด 200 ลิตร จํานวน
10 ถัง (ถังขยะเปี ยก 5 ถังและถังขยะแห้ ง 5 ถัง)
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
จัดคนงานทําหน้ าทีค่ ดั แยกเศษวัสดุก่อสร้ างทีส่ ามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่ เศษวัสดุ
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
ก่อสร้ างทีส่ ามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุกอ่ สร้ างทีเ่ หลือทิ้ง เป็ นประจําทุกวัน
จํากัด)
จัดพื้นที่สาํ หรับเก็บวัสดุก่อสร้ าง ไม่ ปล่ อยให้ กระจัดกระจายหลายจุ ด เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและสะดวกต่ อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่ างเศษวัสดุท่ี
สามารถนํากลับไปใช้ หรือขายได้ กบั เศษวัสดุท่ตี ้ องนําไปกําจัด
กํา หนดให้ ผ้ ูรับเหมาก่ อสร้ างเป็ นผู้ ดาํ เนิ นการนํา ขยะไปถมพื้ นที่ท่ีต้ องการ
ปรับถมระดับ หรือขายให้ แก่ผ้ ูรับซื้อเพื่อนําไปถมที่ดิน ทั้งนี้ผ้ ูรับเหมาต้ องแจ้ ง
สถานที่ท้ ิงหรือแหล่ งรับซื้อเศษวัสดุดังกล่ าวให้ เจ้ าของโครงการรับทราบทุก
ครั้ง และสถานที่ท้ งิ ต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของที่ดินแล้ ว ตลอดจนเมื่อนําไป
ทิ้งแล้ วต้ องไม่ก่อความเดือดร้ อนแก่เจ้ าของที่ดินข้ างเคียงด้ วย กรณีท่มี ีข้อร้ อง
เรียนและพิสจู น์ทราบได้ ว่าผู้รับเหมาของโครงการนําขยะจากโครงการไปทิ้งยัง
ที่ห้ามทิ้ง โครงการกําหนดให้ มีบทปรับและบทลงโทษ และต้ องปรับปรุงแก้ ไข
ให้ กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงชดใช้ ค่าเสียหายต่อเจ้ าของที่ดิน
ติดต่อประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกําจัดตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ให้ มีมูลฝอยเหลือตกค้ าง
ควบคุมคนงานก่อสร้ างไม่ ให้ ท้ ิงขยะในที่สาธารณะ หรื อที่ดินของบุ คคลอื่น
และจัดให้ มีถงั ขยะรองรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
ตรวจสอบที่ร องรั บขยะให้ อ ยู่ ใ นสภาพดีอ ยู่ เ สมอ และทํา ความสะอาดเป็ น
ประจํา เพื่อมิให้ เป็ นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกัน
กลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(17) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.3 การจัดการขยะ
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- การเทกองทรายหรื อวัสดุก่อสร้ างบางชนิดอาจทํา ให้ เ กิดการ
กีดขวางการไหลของนํา้ ที่อาจทําให้ เกิดนํา้ ท่วมขังบริเวณพื้นที่
โครงการและโดยรอบ

3.4 การระบายนํ้าการป้องกันนํ้าท่วม

3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสีย

1) พื้ นที่ก่อสร้างโครงการ
แบ่งเป็ น 2 ส่วนตามกิจกรรมการเกิดนํา้ เสียดังนี้
1) ส่ ว นที่ 1 เกิ ด จากการผสมปู น เพื่ อ ก่ อ ฉาบประมาณ 7.0
ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น โดยนํา้ เสี ย ส่ ว นนี้ จะระเหยแห้ งได้ ต าม
ธรรมชาติ
2) ส่วนที่ 2 เกิดจากคนงานก่อสร้ างประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งเป็ นนํา้ เสียจากห้ องส้ วม และการซักล้ างทําความสะอาด มี
รายละเอียดดังนี้
- นํา้ เสียจากส้ วม มีประมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็ น
10 % ของนํา้ เสียที่เกิดขึ้น (ธงชัย,2530) มีค่า BOD เท่ากับ
494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง ไข่เกษ, 2534)

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
8. ห้ ามคนงานนําอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารก่อสร้ าง เนื่องจากอาจทําให้ มี
ขยะและเศษอาหารปลิวออกไปยังบ้ านพักอาศัยโดยรอบ
1. จัดให้มรี ะบบระบายนํา้ รอบพื้นทีก่ อ่ สร้างขนาด 1.0x1.0 เมตร และบ่อดักตะกอน
ดินเพือ่ ดักตะกอนจํานวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร ก่อนจะระบายเฉพาะ
นํา้ ใสออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ ลงสูท่ อ่ ระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขมุ วิท 31
2. หมั่นทํา ความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษวัสดุ
ก่อสร้ างอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของนํา้
3. จั ดให้ มี ก ารล้ า งล้ อ รถบรรทุ ก ก่ อ นออกนอกโครงการ เพื่ อ ป้ องกัน เศษดิ น
ตกหล่นลงสู่พ้ ืนถนนที่ก่อให้ เกิดการอุดตันของท่อระบายนํา้ ฝุ่ นละออง และ
อุบัตเิ หตุบนท้ องถนน
4. หมั่ น ดู แ ลขุ ด ลอกตะกอนที่ ส ะสมในบ่ อ ดั ก ตะกอนในพื้ นที่ ก่ อ สร้ างอย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถระบายนํา้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณ
จุ ดเชื่อมต่ อท่อระบายนํา้ สาธารณะ โครงการต้ องจัดให้ มีบ่อดักตะกอน และ
ขยะ เพื่อให้ ม่ันใจว่ามีเฉพาะนํา้ ใสไหลลงสู่ภายนอกโครงการเท่านั้น
5. จั ด ให้ มี ก ารขุ ด ลอกท่ อ ระบายนํา้ บริ เ วณท่ อ ระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
สุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการเป็ นประจํา 6 เดือน/ครั้ง เพื่อป้ องกันเศษหิน
ปู น ทราย ที่ไ หลลงสู่ท่อ ระบายนํา้ สาธารณะระหว่ า งการก่ อ สร้ า งไปอุ ด ตั น
ทําให้ เกิดนํา้ ท่วมขัง
1. จัดระบบระบายนํา้ ชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้ างเป็ นรางระบายนํา้ แบบเปิ ดกว้ าง
1.0 x1.0 เมตร และบ่ อ ดั ก ขยะ จํา นวน 2 บ่ อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร
ก่อนระบายเฉพาะนํา้ ใสออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบน
ซอยสุขุมวิท 31
2. จัดห้ องนํา้ คนงานก่อ สร้ างอยู่ บ ริ เ วณพื้ นที่ก่ อสร้ า ง จํา นวน 10 ห้ อง พร้ อ ม
ระบบบํา บั ด นํา้ เสีย แบบเกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ และเติ ม อากาศ ขนาด 6
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
3. จัดห้ องนํา้ คนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัด
นํา้ เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
จํา นวน 2 ชุ ด ประสิท ธิภาพในการบํา บั ด BOD ไม่ เ กิน 20 มิลลิ ก รั ม /ลิ ต ร
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(18) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม
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- ตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid,
TDS, Sulfide, TKN แ ล ะ Fat, Oil and
Grease จากนํา้ ทิ้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง และ
จากบ้ า นพั ก คนงานก่ อ สร้ า ง เดื อ นละ 1
ครั้ ง ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
พ.ศ. 2548
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ

- ติดตามตรวจสอบประสิท ธิภาพของระบบ
ระบายนํา้ และบ่ อ ดั ก ขยะ 1 เดื อ น/ครั้ ง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ : เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท
แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

- ช่วงก่อสร้ างจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะทําให้ เกิดการกีดขวาง
การจราจรและทําให้ การจราจรติดขัดในการขนส่งวัสดุประมาณ
50 เที่ยว/วัน โดยใช้ ซอยสุขุมวิท 31 เป็ นเส้ นทางหลักในการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้ างเข้ าด้ านหน้ าโครงการ โครงการได้ จัดเตรียม
ทางเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ และจุดจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่
โครงการ

- นํา้ เสียจากการชําระล้ างประมาณ 5.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า
BOD เท่า กับ 154.35 มิ ลลิ ก รั ม /ลิ ต ร (ธงชั ย พรรณสวั ส ดิ์ ,
2530)
2) พื้ นที่บา้ นพักคนงานก่อสร้าง
มีปริมาณนํา้ เสียทั้งหมด 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็ น
- นํา้ เสียจากการอาบ ซักล้ างประมาณ 10.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน
มีค่า BOD เท่ากับ 154.34 มิลลิ กรั ม/ลิ ตร (บุญส่ ง ไข่ เ กษ,
2534)
- นํา้ เสี ย จากห้ องส้ ว ม คิ ด ที่ ร้ อ ยละ 10 ของนํา้ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(ธงชั ย พรรณสวั ส ดิ์ , 2530) ประมาณ 1.12 ลบ.ม./วั น
ค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจัดให้ มีส้วมคน
งานก่อสร้ าง จํานวน 10 ห้ อง คนงาน 200 คน

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

4. จัดหัวหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแ ลรักษาความสะอาดของ
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
ห้ องนํา้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิน่ เหม็น และเป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
จํากัด)
5. สูบตะกอนในบ่ อเกรอะไปกํา จัดเป็ นประจํา ทุ ก 2 เดือน/ครั้ง หรื อ เมื่อส่วน
บ่อเกรอะเต็ม
6. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ างให้ สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิ้งทั้งหมด
พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
7. จัดคนงานทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษ
วัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา้
8. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาํ้ อย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการเกิดนํา้ เสีย
9. ห้ ามทิ้งเศษขยะ/เศษวัสดุก่อสร้ าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ และนํา้ เสียที่ไม่ได้ ผ่านการ
บําบัดลงในท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการโดยเด็ดขาด
10. กํา หนดให้ มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบ โดยตรวจวั ด pH, BOD, SS,
Settleable Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จากนํา้ ทิ้ง
บริ เ วณพื้ นที่ ก่ อ สร้ า ง เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิ้งจาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548
1. จํา กัด ความเร็วของรถบรรทุ ก ขนส่ งวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งไม่ ให้ เ กิน 30 กิโ ลเมตร/ - ตรวจสอบการจอดรถบรรทุ ก และการ
ชั่วโมง และกําชับให้ ขับรถด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองวัสดุกอ่ สร้ างบริเวณไหล่ทางซอยสุขมุ วิท
เมื่อเข้ าสู่เขตชุมชน และจุดที่เข้ า-ออกพื้นที่โครงการ
31 ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
2. เจ้ าของโครงการต้ องกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถห้ ามใช้ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
3. เลือกใช้ ขนาดรถบรรทุกให้ เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิง่ ของทีจ่ ะขนย้ าย
จํากัด)
เพือ่ ป้ องกันการทรุดตัว และความเสียหายของถนนทีเ่ ป็ นเส้นทางผ่านของรถบรรทุก
4. เมื่อมีการชํารุดของถนนซอยสุขมุ วิท 31 อันเนื่องมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
โครงการจะต้ องดํา เนินการแก้ ไขซ่ อมแซมโดยทันที และไม่ ต้องรอให้ มี การ
ก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็จ
5. จัดระบบการจราจรให้ ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่ าง
บริเวณด้ านหน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(19) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.6 การคมนาคม และการขนส่ง
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

6. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยอํา นวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอด
เวลาก่อ สร้ าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบริเวณทางเข้ า-ออกในช่ วงการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ าง และคนงาน
7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการอย่ าง
เพี ย งพอในตํา แหน่ ง ที่ส ะดวกต่ อ การเข้ า -ออกโครงการ และห้ า มจอดรถ
บรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ทางบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนน
สาธารณะ เพื่อไม่ให้ กดี ขวางการจราจร
8. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้ าง โดยใช้ สายฉีดนํา้
แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุกให้ สะอาดก่อนวิ่ง
ออกภายนอกโครงการ
9. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่ อชุ มชน
น้ อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกําหนดช่วงการขนส่งไว้ ในช่ วง
เวลา 10.00-15.00 น.
10. ใช้ ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้ างขณะขนส่ง เพื่อป้ องกันการตกหล่ นและกรณีท่คี วาม
ยาวของวัสดุก่อสร้ างมากกว่ ากระบะบรรทุกต้ องติดตั้งสัญญาณให้ รถยนต์ ท่ี
ตามหลังมองให้ ชัดเจน และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก
11. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องทําประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ว่ิง และระยะ
เวลาก่อสร้ างโครงการ และเมื่อมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุ
ก่อสร้ างต้ องแก้ ไขให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม
- ในการก่ อ สร้ า งโครงการมีค นเข้ า อยู่ใ นบริ เ วณพื้น ที่โ ครงการ
ซึง่ เป็ นการใช้ ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นทีพ่ กั อาศัยเช่นเดิม
- การก่อสร้ างอาคารของโครงการ ในกรณีท่ไี ม่ มีการควบคุมการ
ก่อสร้ างให้ ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่ อข้ อกําหนด
ทางสถาปัตยกรรมตามที่กาํ หนดได้
ทีด่ นิ ประเภท ย.10 บริเวณ ย.10-4 เป็ นทีด่ นิ ประเภทอยูอ่ าศัย
หนาแน่นมาก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รองรับการอยูอ่ าศัยในบริเวณพื้นที่
เขตเมืองชัน้ ในทีต่ อ่ เนือ่ งกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และ
เขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน ทีด่ นิ ประเภทนี้ห้ามใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าํ หนด 29 ประเภท

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(20) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

การใช้ ประโยชน์ท่ดี ินประเภทนี้ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี้
- มีอตั ราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ ไม่เกิน 8 : 1
- มี อั ต ราส่ ว นของที่ ว่ า งต่ อ พื้ นที่ อ าคารรวมไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 4.0
- มีพ้ ืนที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของพื้นที่ว่าง
- การออกแบบโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่
ที่ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารใช้ ประโยชน์ ท่ี ดิ น อยู่ ใ นประเภท
ย.10-4 ประกอบกิจการอาคารชุดพักอาศัย เข้ าข่ายเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ สํา หรั บ ประเภทของโครงการไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นข้ อ ห้ า ม
(1)-(29) และโครงการออกแบบให้ อาคารมีอัตราส่ว นพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็ น 6.42 : 1 อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวมร้ อ ยละ 5.42 มี พ้ ื นที่นาํ้ ซึ ม ผ่ า นได้ ร้ อ ยละ 69.18
ของพื้ นที่ว่ า ง การดํา เนิ น โครงการจึ ง เป็ นไปตามข้ อ กํา หนด
ผังเมือง
- การพัฒนาโครงการ เป็ นอาคารชุ ดพักอาศัย สูง 8 ชั้น กับ 2 - เจ้ าของโครงการต้ องทําหนังสือแจ้ งต่ ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง หากถูก
ชั้ นใต้ ดิ น จํา นวน 1 อาคาร อาจส่ งผลกระทบต่ อ การบดบั ง
บดบังสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุ จากการก่อสร้ างอาคารโครงการ ให้ สามารถ
คลื่ นสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ของบางสถานี ซึ่งบริ เวณที่มี
แจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ให้
โอกาสถูกบดบังหรือบริเวณที่จะเกิดการอับสัญญาณ
แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต้ังแต่ เริ่มการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จ จนถึงเปิ ด
ดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีท่ีท้งั 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั้งคณะ
กรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหา
ข้ อยุติท่เี ป็ นธรรมต่ อทั้งสองฝ่ าย ประกอบด้ ว ย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผล
กระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นกลาง และทั้ง
สองฝ่ ายยอมรับ
- การก่อสร้ างโครงการเป็ นการสร้ างแหล่งงานให้ กับแรงงาน และ 1. จัดให้ มีหัวหน้ าคนงานดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้ สร้ างความเดือดร้ อน - ตรวจสอบอาคาร และบ้ า นพั ก อาศั ย โดย
ระบบธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ างที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง ระบบ ได้ แก่ อุ ป กรณ์
หรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้ เคียงพร้ อมออกกฎระเบียบในการเข้ าพักอาศัย
รอบโครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้ รับ
การก่ อสร้ า ง ปู นซี เ มนต์ เหล็ก และวัส ดุ ก่อสร้ า งอีก มากมาย
และทํางานดังนี้
ความเดือดร้ อนจากการก่อสร้ างโครงการ
หลายชนิด ทําให้ มีเงินหมุนเวียนภายในระบบนับร้ อยล้ านบาท
1.1 ห้ ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ส่งกลับบ้ านทั้งสองฝ่ าย)
หรือไม่ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(21) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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จึงเป็ นการกระตุ้นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

5.

4.

3.

2.

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1.2 ห้ า มมี ส่ิง เสพติ ด ให้ โ ทษไว้ เ พื่ อ เสพ จํา หน่ า ยแจกจ่ า ยหรื อ ครอบครอง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
โดยเด็ดขาด (ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย)
จํากัด)
1.3 ห้ ามเล่นการพนันทุกประเภท
1.4 ห้ ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่นื หลังเวลา 21.00 น. เป็ นต้ นไป
1.5 ห้ ามทําลาย เคลื่อนย้ าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สนิ บริษัท ทุกกรณี
1.6 ห้ ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย)
1.7 ห้ ามนําบุคคลภายนอกเข้ ามาพักในบ้ านพักคนงาน โดยไม่ได้ รับอนุญาต
1.8 ห้ ามย้ ายห้ องโดยไม่ได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าคนงานทราบ
1.9 ให้ แจ้ งจํานวนคนที่จะเข้ าพักกับหัวหน้ าคนงานที่ดูแลบ้ านพัก
1.10 ต้ องทิ้งขยะในที่ท่จี ัดเตรียมไว้ ให้
1.11 ห้ ามเปิ ดไฟทิ้งไว้ โดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
1.12 ห้ ามก่อไฟก่อนได้ รับอนุญาต
1.13 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้ านพักและบริเวณบ้ านพัก
1.14 ก่อนออกจากห้ องพักทุกครั้ง ให้ ถอดปลั๊กไฟฟ้ าออกจากเต้ าเสียบ
1.15 ช่วยกันประหยัดไฟฟ้ า และนํา้ ประปา
1.16 ห้ามมีอาวุธและสิง่ ผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ครอบครองผูฝ้ ่ าฝื นมีบทลงโทษดังนี้
- ตักเตือน
- ให้ ออก
- ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย
เลือกคนงานที่ถูกต้ องตามกฎหมาย และมีประวัติของคนงานก่อสร้ างที่ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
จัดให้ มีการบันทึกข้ อมูลการทํางานของคนงานก่อสร้ างทุกคน และมีการแลก
บั ต รเข้ า -ออกพื้ นที่ก่ อ สร้ า งโครงการทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ป้ องกั น การแฝงตั ว ของ
คนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีข่ องโครงการตรวจสอบความเรียบร้ อยของสถานทีพ่ ักคนงาน
ของผู้รับจ้ างก่อสร้ างอย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ ผ้ รู ับจ้ าง
แก้ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ างโครงการ
การดําเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้ อมทั้งหมดในส่วนที่ต้องดําเนินการโดย
ผู้รับเหมาก่อสร้ างทั้งรายหลั ก และรายย่ อย ให้ เจ้ าของโครงการ (ผู้ว่าจ้ าง)
ระบุเป็ นเงื่อนไขไว้ ในสัญญาจ้ างก่อสร้ าง ให้ ผ้ ูรับจ้ างปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด หาก

ตารางที่ 5.2-1(22) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
ไม่นาํ มาปฏิบัติต้องให้ ถอื ว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้ พิจารณาลงโทษ
6. ประชาสัม พั นธ์กับเจ้ า ของอาคาร และบ้ านเรื อนบริ เ วณใกล้ เ คี ยง โดยการ
พบปะพูดคุยอย่างสมํ่าเสมอ ทุกๆ เดือน เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดี และรับฟัง
ความคิ ด เห็น หรื อ ความเดื อ ดร้ อ นที่มี ผ ลกระทบมาจากการก่ อ สร้ า งของ
โครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วนต่อไป
7. แจ้ งแผนงานในการทํา งานล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อ ย 3 วัน แก่อาคารข้ างเคี ยงให้
ทราบทุกหลัง
8. ก่อนเริ่มการก่อสร้ างให้ สาํ รวจสภาพอาคารบ้ านเรือนใกล้ เคียง โดยให้ เจ้ าของ
บ้ านร่ วมในการสํา รวจถ่ายภาพประกอบและทํา บันทึกร่ วมกัน เพื่อเป็ นหลัก
ฐานป้ องกันการขัดแย้ งกรณี อาคาร บ้ านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบ
ว่ าการก่อสร้ างสร้ างความเสียหายให้ กับอาคารข้ างเคียงต้ องซ่ อมแซมแก้ ไข
ทันที
9. ใช้ ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (Mesh sheet) คลุ ม อาคารโครงการเท่ า กั บ ความสูง ของ
อาคารโดยรอบอาคารพร้ อมติดตั้งป้ ายประกาศบริเวณด้ านหน้ าโครงการ เพื่อ
ให้ ทราบว่าเป็ นการก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 เป็ น
อาคารสูง 8 ชั้ น และใต้ ดิ น 2 ชั้ น จํา นวน 1 อาคาร โดยระบุ ช่ ื อ เจ้ า ของ
โครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้ าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้ าง
และเบอร์ โทรติ ด ต่ อ ผู้ รับ ผิดชอบที่ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ 24 ชั่ ว โมง โดยจะรื้ อ
ผ้ าใบออกเมื่อโครงการแล้ วเสร็จ
10. จัดให้ มีสาํ นักงานสนาม เพื่อรับเรื่องร้ องเรียน หรือความเดือดร้ อนที่มีผลกระ
ทบที่เกิดจากการก่อสร้ าง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้ าง
11. จัดให้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ างอย่างน้ อย
จํา นวน 6 ถัง โดยติดตั้งไว้ ในบริเวณที่มองเห็น และสามารถเข้ าไปใช้ งานได้
โดยสะดวก
12. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีความเพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง
โครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้ างโครงการ
13 จั ดให้ มี การทํา ความสะอาด และตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณบ้ า นพั ก
คนงาน และพื้นที่โดยรอบบ้ านพักคนงาน หลังจากที่มีการย้ ายออกจากพื้นที่
ตั้งบ้ านพัก เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ าง

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(23) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ างให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด - จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และ
แก้ ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
การเกิดเขม่า และควัน
2. จั ดให้ มี ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (mesh sheet) คลุ มอาคารเท่า กับ ความสูง อาคาร ณ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
ขณะก่อสร้ าง และต้ องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้ าใบ
(บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ นท์
สมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
จํากัด)
3. ต้ องดูแลความแข็งแรงของผ้ าใบ โดยเฉพาะชั้นที่สูงมากขึ้น เพื่อป้ องกันการ
ปลิวตกหล่นของผ้ าใบ
4. เลือกใช้ วัสดุประกอบสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่
โครงการน้ อยที่สดุ
5. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตัดการเจี ยรกระเบื้องปู พ้ ืน และวัสดุ ต่างๆ
พร้ อมทั้งจัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
6. การตัดกระเบื้องปูพ้ ืนหรือผนังให้ ใช้ วิธีตัดเปี ยก โดยมีนาํ้ หล่ อระหว่ างใบพัด
และกระเบื้อง เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง
7. ฉีดพรมนํา้ ทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทํา ความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง
8. จัดปล่องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากับความสูงของอาคาร
9. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอปุ กรณ์ภายใน
พื้นที่ก่อสร้ างเรียบร้ อยแล้ ว ห้ ามติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้ เด็ดขาด เพื่อเป็ นการ
ลดเขม่าควัน และกลิ่น
10. ฉีดพรมนํา้ บริ เวณพื้นที่ก่อสร้ าง และบริเวณที่ก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง วันละ 2
ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 และ 12.00 น. ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีด
พรมนํา้ ทุก 2 ชั่วโมง สําหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้ งกระจาย
ของฝุ่ นละออง
11. ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการก่อสร้ าง ต้ องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
และจัดเก็บอย่างถูกวิธเี พื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
12. การกองวัสดุท่มี ีฝุ่นต้ องปิ ด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้ อมทั้งด้ านบนและ
ด้ านข้ างอีก 3 ด้ าน หรือฉีดพรมด้ วยนํา้ เพื่อที่ให้ ผิวเปี ยกอยู่เสมอหรือวิธีการ
อื่นที่เหมาะสม
13. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระทําใดๆ ที่ก่อให้ เกิดมลพิษต้ องทํา

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(24) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

4.2 การสาธารณสุข
1. คุณภาพอากาศ
- การประเมิ นผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ด้ านร่างกาย
ภายในพื้ นที่ก่อสร้าง
- ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่ น
ละอองฟุ้ งกระจาย และควั นจากการเผาไหม้ ข องเครื่ อ งยนต์
บรรทุก และกิจกรรมจากการก่อสร้ าง
ด้ านจิตใจ
- ฝุ่ น ควั น และกลิ่ น ที่เ กิด จากรถบรรทุ ก และเครื่ อ งจั ก รอาจ
รบกวนการใช้ ชีวติ ประจําวันของผู้ท่อี ยู่โดยรอบทําให้ เกิดสภาวะ
ทางจิตที่ไม่ดี
1. อาคารที่ได้รบั ผลกระทบด้านฝุ่ นละออง
- อาคารทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ างมาก เป็ นอาคารที่
อยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งได้ รบั อิทธิพลจากกระแสลมหลักในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ได้ แก่ อาคารชุด VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดนิ จํานวน
1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนนซอยสุขมุ วิท 31 และอาคารอยูอ่ าศัยรวม
ให้ เช่ า RAYA Sukhumvit สู ง 8 ชั้ น จํา นวน 1 อาคาร (อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
- อาคารที่ได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ างมาก เป็ นอาคาร
ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากกระแส
ลมหลักในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ได้ แก่ ถนนซอยสุขมุ วิท
31 กว้ าง 8.98-9.30 เมตร จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง และ
ลํา รางสาธารณะ กว้ า ง 3.1-3.5 เมตร ถั ด ไปเป็ นพื้ นที่ ว่ า ง
รอการใช้ ประโยชน์
- อาคารทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบจากฝุ่ นละอองค่อนข้ างมาก เป็ นอาคารที่
อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ ได้ รบั อิทธิพลจากกระแสลมหลักใน
ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ได้ แก่ ทางเข้ า-ออกทีด่ นิ ส่วนบุคคล
กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ านเลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น
จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง)
..
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ในพื้ นที่ท่ีคลุ มด้ ว ยผ้ าคลุม หรือในห้ องที่มี หลั งคา และผนั งปิ ดด้ า นข้ า งอีก
3 ด้ าน หรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม
14. จัดให้ มีระบบการรับเรื่องร้ องเรียน และแนวทางการสอบถามเพื่อค้ นหาข้ อเท็จ
จริงและสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหาต่อไป
15. เจ้ าของโครงการแต่งตั้งให้ มีเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพ
ชุ ม ชนให้ มี ห น้ า ที่รั บ ผิด ชอบด้ า นปั ญ หาสุข ภาพที่เ กิ ด ขึ้ นจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการโดยตรง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อง่ายต่ อการร้ องเรียน และ
การทําเรื่องชดเชยค่าใช้ จ่ายต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน
16. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ของโครงการพบปะพูดคุยกับชุมชนอย่ างสมํ่าเสมอ เพื่อรับ
ฟังปัญหา และนําเสนอแนวทางแก้ ไขหารือร่วมกับชุมชน
17. จัดให้ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ หากผลการตรวจวัด
มีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้ องรีบดําเนินการแก้ ไข และปรับปรุงให้ ผลการ
ตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

2. ความเข้มข้นฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างอาคาร
- คาดว่ า เกิ ด ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เมื่ อ รวมกั บ ผลตรวจวั ด
คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น (0.068 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็ น 0.072-0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
0.33 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์เ มตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
- คาดว่ า เกิ ด ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10)
เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุ บัน
(0.031 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บา ศก์ เ มตร ) จะเพิ่ มเ ป็ น 0.031
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้ มข้ นฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศ 0.12 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24
พ.ศ.2547)
3. ประเมินระดับความเสีย่ งของผลกระทบ
- งานปรับเตรียมพื้นที่ ระดับน้ อย
- งานก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
- งานขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้ าง ระดับปานกลาง
4. ความเข้ม ข้น สารมลพิ ษ จากรถยนต์ที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้า ง
จํ านวน 50 คัน
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น 0.019 มก./ลบ.ม.
รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการในปั จ จุ บั น
(0.068 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 0.087 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คาดว่าจะเกิดขึ้น
0.003 มก./ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปัจจุบัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็ น 0.034 มก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)

ตารางที่ 5.2-1(25) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(0.116 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 0.119 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.003 ppm
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบนั (0.001 ppm) จะ
เพิม่ เป็ น 0.004 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 0.12 ppm)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.106 มก./
ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปั จ จุ บั น (0.85 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 0.96 มก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(1.484 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 1.74 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
- สารประกอบไฮโดรคาร์บ อน (HC) คาดว่ าจะเกิดขึ้ น 0.089
ppm รวมกับ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น (3.11
ppm) จะเพิ่ ม เป็ น 3.20 ppm (ปั จ จุ บั น ไม่ มี ค่ า มาตรฐาน
กําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.105 ppm
ก รณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น
(0.0246 ppm) จะเพิ่มเป็ น 0.13 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.17 ppm)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(0.068 ppm) จะเพิ่มเป็ น 0.17 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.17 ppm)
1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้ าง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให้ มาก
2. เสียง
ที่สุด โดยจัดช่ วงเวลาให้ เหมาะสม และเลื อกใช้ วิธีการก่อสร้ างที่สามารถลด
ด้ านร่างกาย
ระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ ดี
- มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ ยินเสียงจากการลงวัสดุก่อสร้ าง การเจาะ
การตอก การเคาะ การตั ด การเจี ย ร และการทิ้ง เศษวั ส ดุ 2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงทราบล่วงหน้ า

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(26) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ก่อสร้ างลงจากอาคาร
ด้ านจิตใจ
- เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุ ก่อสร้ างและเสียงตะโกนคุ ยกันของ
คนงานก่อสร้ าง อาจรบกวนโสตประสาททําให้ เกิดสภาวะทางจิต
ที่ไม่ดี
อาคารทีอ่ ยู่ติดโครงการแต่ละด้ าน ได้ รับผลกระทบด้ านเสียง ดังนี้
- ทิ ศ เหนื อ ติ ด อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้ น กั บ 1 ชั้ น ใต้ ดิ น จํา นวน 1 อาคาร
ได้ ยินเสียงในระดั บ 85.8-89.8 dB(A) เมื่อผ่ า นกํา แพงกัน
เสียงของโครงการรวมระดับเสียงพื้นฐานเท่ากับ 54.2-62.04
dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
- ทิศใต้ ติด ทางเข้ า-ออกที่ดิน ส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0
เมตร ถัดไปเป็ นบ้ านเลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํา นวน 1 หลัง)
และบ้ านเลขที่ 71/5 (สูง 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง) ได้ ยินเสียงใน
ระดั บ 83.0-57.0 dB(A) เมื่ อผ่ า นกํา แพงกั น เสี ย งของ
โครงการรวมระดับเสียงพื้นฐานเท่ากับ 54.9-60.8 dB(A) ซึ่ง
ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
- ทิศ ตะวั น ออก ติ ด ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 กว้ า ง 8.98-9.30
เมตร จํานวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง และลํารางสาธารณะ กว้ าง
3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์
- ทิศตะวันตก ติด อาคารต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ศรี น คริ น ทร์ (อาคาร 10) สู ง 16 ชั้ น ของโรงเรี ย น สาธิ ต
มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ได้ ยิน เสียงในระดั บ 85.5-59.5 dB(A) เมื่อ ผ่ า นกํา แพงกัน
เสียงของโครงการรวมระดับเสียงพื้ นฐานเท่ากับ 54.2-62.3
dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
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อย่างน้ อย 3 วัน เมื่อมีความจําเป็ นต้ องทํางานที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง
สํารวจร่ วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของอาคารข้ างเคียงที่ติดกับ
โครงการ หรือคาดว่าอาจได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ เพื่อร่ วม
กันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จั ดให้ มี คณะกรรมการร่ ว มระหว่ า งอาคารข้ า งเคี ย งโครงการ และเจ้ า ของ
โครงการ เพื่อประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้ างของโครงการ และหา
แนวทางการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
จัดช่ องทางรั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์กับชุ มชนใกล้ เ คียง กรณีมี การร้ องเรี ย นให้
แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที
ดําเนินการก่อสร้ างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีท่ตี ้ อง
มีการก่อสร้ างเกินเวลาดังกล่ าว ต้ องดําเนินการแจ้ งผู้พักอาศัยข้ างเคียงทราบ
ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นกิจกรรมต่ อเนื่องเป็ นครั้งคราว เช่ น
การเทปูน และดําเนินการได้ ไม่ เกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้ าง
กรณีท่ีเกิดผลกระทบต่ อบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่มีผ้ ูสูงอายุ ผู้ป่วยและเด็ก
เล็กพักผ่อนอยู่ในช่ วงเวลาดังกล่ าว จนไม่ สามารถดํา รงชีวิตประจํา วันอยู่ได้
และผู้พักอาศัยร้ องขอ โครงการต้ องจัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น จนกว่ าโครงการดํา เนินการแล้ วเสร็จ หรื อ จบขั้นตอนที่มี เสียงดั ง
รบกวน พร้ อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
จัดลํา ดับงานที่ทาํ ให้ เกิดเสียงดังให้ มีความถี่ของกิจกรรมน้ อยที่สุด และควร
เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสม
จัดให้ มี กาํ แพงกันเสียงชั่ วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ไ ด้ โดยรอบแหล่ งกํา เนิด
เสียง ซึ่งกําแพงกันเสียงสามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ในระดับเสียง
ที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธกี ารอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานได้ รายละเอียด ดังนี้
- ช่วงทํา ฐานราก เป็ นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็ น
แผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้ าน กรุช่องว่างด้ วยแผ่น
กรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ออกแบบให้ ประกอบและถอดได้
โดยนํา ไปวางรอบแหล่งกํา เนิดเสียง ช่วงทํา ฐานราก ระยะห่ างจากแหล่ง

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(27) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

กําเนิดประมาณ 0.5 เมตร กว้ างประมาณ 6.0 เมตร ยาวประมาณ 15.0
เมตร ความสูงประมาณ 7.2 เมตร และช่วงตกแต่งอาคาร ใช้ กาํ แพงกัน
เสียง สูง 3.0 เมตร ปิ ดทึบ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A)
- ช่ ว งขึ้ นโครงสร้ า ง เป็ นผนั ง กั น เสี ย ง Cylence รุ่น Zoundblock STC51
เป็ นแผ่นไฟเบอร์ ซิเมนต์ หนา 10 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้ าน กรุช่องว่ าง
ด้ วยแผ่นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ออกแบบให้ ประกอบ
และถอดได้ โดยนําไปวางรอบแหล่งกําเนิดเสียง ช่วงทําฐานราก ระยะห่ าง
จากแหล่งกําเนิดประมาณ 0.5 เมตร กว้ าง X ยาว ประมาณ 6 X 6 เมตร
ความสูงประมาณ 7.2 เมตร ปิ ดล้ อมแหล่งกําเนิดเสียง สามารถลดระดับ
เสียงลงได้ 51 dB(A)
10. เลือกตําแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ ห่างจากอาคารใกล้ เคียงให้ มากที่สุด
เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
11. เข้ มงวดต่ อการปฎิบั ติงานของคนงานเพื่ อลดการเกิด เสียงดัง เช่ น การงัด
การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้ องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้ างด้ วย
ความนุ่มนวล
12. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากเครื่องยนต์เป็ น
เครื่องไฟฟ้ า
13. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ อยู่ ในสภาพที่ดี และมีฝา
ครอบ เพื่อลดระดับเสียง
14. จัดห้ องเก็บเสียง และฝุ่ น ในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพ้ ืน และวัส ดุต่างๆ
ทุกชั้น พร้ อมทัง้ จัดอุปกรณ์กนั เสียง และฝุ่ นสําหรับคนงาน
15. กรณีท่ีผ้ ู พั กอาศัยข้ า งเคียงโครงการได้ รับ ความเดื อดร้ อ นจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ เจ้ าของโครงการจะต้ องเข้ าไปพูดคุยประสานงานกับบ้ านพักอาศัยที่
ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น เพื่ อ หาแนวทาง และวิ ธีแ ก้ ไ ขปั ญ หาที่รวดเร็ว ที่สุด
ซึ่งสามารถยอมรับได้ ท้งั สองฝ่ าย
1. การเจาะเสาเข็มอาคารต้ องใช้ วิธี Full Centre Auger With Pile Toe Grouting
3. แรงสัน่ สะเทือน
(FC-PTG) ซึ่งเป็ นวิธีท่ไี ม่มีแรงสั่นสะเทือน และมีเสียงรบกวนน้ อย เพื่อลด
ด้ านร่างกาย
แรงสั่นสะเทือนต่ออาคารข้ างเคียงน้ อยที่สดุ
- ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงที่สมั ผัสการสั่นสะเทือนเป็ นเวลานานอาจส่ง
ผลกระทบต่อทางเดินอาหาร เช่ น แผลในกระเพาะอาหาร และ 2. ก่อนก่อสร้ างโครงการต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้ าไปแจ้ งต่อผู้พัก

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(28) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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การขับถ่ ายผิดปกติ ความคมชั ดของการมองเห็นเสื่อม และมี
อาการเดินเซ เป็ นต้ น
ด้ านจิตใจ
- การสั่นสะเทือนจากการก่อสร้ างโครงการ อาจรบกวนการใช้ ชีวิต
ประจําวันของประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้ เคียงได้

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
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อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้ เคียง โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit 31 แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ฝ่ ายประถม พร้ อ มทั้ง แจ้ ง
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการก่อสร้ าง เพื่อให้ สามารถติดต่อกับ
โครงการได้ โดยตรง และแจ้ งกํา หนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาที่จะ
เจาะเสาเข็มให้ กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน
การวางลําดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลําดับการ
เจาะเสาเข็มให้ มแี รงดันด้ านข้ างกระจายไปในทิศทางทีม่ สี ง่ิ ปลูกสร้ างน้ อยทีส่ ดุ
ตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้ างทําเสาเข็ม ประสานงานกับอาคาร
ข้ างเคียงให้ ร่ ว มกันตรวจสอบอาคารพร้ อ มถ่ า ยรู ปเป็ นหลั กฐานและจัด ทํา
สําเนารูปเป็ น 2 ชุด เก็บไว้ กับโครงการ 1 ชุด และเจ้ าของอาคาร 1 ชุด เพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย
ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้ างเคียง หากมีความเสียหายจากการ
เจาะเสาเข็ม และการก่อสร้ างของโครงการ เจ้ าของโครงการต้ องรับผิดชอบ
ความเสียหายทั้งหมดทันที
จัดทีมงานฝ่ ายช่างและวิศวกรเข้ าประเมินพื้นที่ท่ไี ด้ รับการเดือดร้ อนจากการ
ทํา เสาเข็มของโครงการ เพื่อซ่ อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารที่แตก
ร้ าวทรุดตัวทันที เมื่อมีการเข้ าแจ้ งเหตุ ให้ สามารถกลับมาใช้ งานได้ ตามปกติ
ทันที
จัดทํา ประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้ างอาคาร โดยต้ องครอบคลุมถึงค่ าเสีย
หายของอาคารข้ างเคียง และความเสียหายจากการก่อสร้ างต่ อชีวิต ร่ างกาย
และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกด้ วย
จัดศูนย์รับเรื่องราวร้ องทุกข์กับชุ มชนใกล้ เคียง พร้ อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ อ
โดยเฉพาะฝ่ ายช่าง และวิศวกรโครงการ กรณีมีการร้ องเรียนให้ แก้ ไขปัญหาดัง
กล่าวโดยทันที
ต้ องมีวิศวกรควบคุ มงานก่อ สร้ างทุ กขั้ นตอน เพื่อป้ องกันความเสียหายแก่
อาคารข้ างเคียง
ตรวจวัดระดับแรงสัน่ สะเทือน บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ หากผลการตรวจ
วัดมีคา่ เกินมาตรฐาน โครงการจะต้องรีบดําเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการ

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(29) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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4. อุบตั ิเหตุจากการก่อสร้าง และขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ด้ านร่างกาย
- เสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุจากการตกหล่นของวัสดุก่อสร้ าง
- ประชาชนมีความเสี่ยงต่ อการได้ รับอุบัติเหตุบนท้ องถนนเพิ่ ม
มากขึ้น
ด้ านจิตใจ
- เกิดความกังวลต่ ออุบัติเ หตุท่ีจะเกิดขึ้นจากการขนส่ งและการ
ก่อสร้ าง
ความหนาแน่นของถนนที่เกี่ยวข้ อง
- ถนนสุขุมวิท 31 ช่วงก่อสร้ าง จะมีค่าระดับการให้ บริการมีความ
หนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้ อย แต่ยงั คงอยู่ในระดับเดิม
- ถนนสุขุมวิท ช่วงก่อสร้ าง มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้ อย แต่
ยังคงอยู่ในระดับเดิม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
ตรวจวัดอยูใ่ นระดับมาตรฐานทันที หากกรณีมผี ลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว
หรื อ ร้ อ งเรี ย นจากอาคารข้ า งเคี ย ง ได้ แ ก่ อาคารชุ ด VOQUE Residential
Condominium Sukhumvit 31, บ้านเลขที่ 71/4, บ้านเลขที่ 71/5 และโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม) โครงการต้ อง
เพิม่ จุดตรวจวัดแรงสัน่ สะเทือนในบริเวณทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
11. กําหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถงึ
วันเสาร์ และงดกิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเจาะเสาเข็มในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพัก
ผ่อนของผู้พักอาศัยข้ างเคียง เว้ นแต่ในกรณีท่จี าํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูพักอาศัยข้ าง
เคียงทราบ และได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. จํา กัด ความเร็วของรถบรรทุ ก ขนส่ งวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งไม่ ให้ เ กิน 30 กิโ ลเมตร/
ชั่วโมง และกําชับให้ ขับรถด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเข้ าสู่เขตชุมชน และจุดที่เข้ า-ออกพื้นที่โครงการ
2. เจ้ าของโครงการต้ องกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถห้ ามใช้
สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน
3. เลือกใช้ ขนาดรถบรรทุกให้ เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิง่ ของทีจ่ ะขนย้ าย
เพือ่ ป้ องกันการทรุดตัว และความเสียหายของถนนทีเ่ ป็ นเส้นทางผ่านของรถบรรทุก
4. เมื่อมีการชํารุดของถนนซอยสุขมุ วิท 31 อันเนื่องมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
โครงการจะต้ องดํา เนินการแก้ ไขซ่ อมแซมโดยทันที และไม่ ต้องรอให้ มี การ
ก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็จ
5. จัดระบบการจราจรให้ ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่ าง
บริเวณด้ านหน้ าโครงการ และทางเข้ า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน
6. จัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยอํา นวยความสะดวกด้ านการจราจรตลอด
เวลาก่อ สร้ าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบริเวณทางเข้ า-ออกในช่ วงการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ าง และคนงาน
7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุก่อสร้ างภายในโครงการอย่ าง
เพี ย งพอในตํา แหน่ ง ที่ส ะดวกต่ อ การเข้ า -ออกโครงการ และห้ า มจอดรถ
บรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้ างบริเวณไหล่ทางบนถนนซอยสุขุมวิท 31 และถนน
สาธารณะ เพื่อไม่ให้ กดี ขวางการจราจร

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(30) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

8. จัดเตรียมพื้นที่สาํ หรับล้ างล้ อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้ าง โดยใช้ สายฉีดนํา้
แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้ างเศษดินออกจากล้ อรถบรรทุกให้ สะอาดก่อนวิ่ง
ออกภายนอกโครงการ
9. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างให้ ส่งผลกระทบต่ อชุ มชน
น้ อยที่สุด เพื่ อหลี กเลี่ ยงปั ญหาการจราจร โดยกํา หนดช่ ว งการขนส่ งไว้ ใน
ช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
10. ใช้ ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้ างขณะขนส่ง เพื่อป้ องกันการตกหล่ นและกรณีท่คี วาม
ยาวของวัสดุก่อสร้ างมากกว่ ากระบะบรรทุกต้ องติดตั้งสัญญาณให้ รถยนต์ ท่ี
ตามหลังมองให้ ชัดเจน และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก
11. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องทําประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ว่ิง และระยะ
เวลาก่อสร้ างโครงการ และเมื่อมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุ
ก่อสร้ างต้ องแก้ ไขให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม
1. จัดระบบระบายนํา้ ชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้ างเป็ นรางระบายนํา้ แบบเปิ ดกว้ าง
5. การจัดการนํ้าเสีย
1.0 x1.0 เมตร และบ่ อ ดั ก ขยะ จํา นวน 2 บ่ อ ขนาด 1.0x1.0x2.0 เมตร
- เกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวที่ทาํ ให้ เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรค
ก่
อนระบายเฉพาะนํา้ ใสออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบน
เหล่านี้จะเข้ าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้ าทางปาก และกินโดยไม่
ซอยสุขุมวิท 31
ได้ ต้งั ใจ
2. จัดห้ องนํา้ คนงานก่อ สร้ างอยู่ บ ริ เ วณพื้ นที่ก่ อสร้ า ง จํา นวน 10 ห้ อง พร้ อ ม
ระบบบํา บั ด นํา้ เสีย แบบเกรอะ-กรองไร้ อ ากาศ และเติ ม อากาศ ขนาด 6
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
3. จัดห้ องนํา้ คนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัด
นํา้ เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
จํา นวน 2 ชุ ด ประสิท ธิภาพในการบํา บั ด BOD ไม่ เ กิน 20 มิลลิ ก รั ม /ลิ ต ร
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะ
4. จัดหั วหน้ าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้ คนงานดูแลรั กษาความสะอาดของ
ห้ องนํา้ อย่ างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็น และเป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรค
5. สูบตะกอนในบ่ อเกรอะไปกํา จัดเป็ นประจํา ทุ ก 2 เดือน/ครั้ง หรื อ เมื่อส่วน
บ่อเกรอะเต็ม
6. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ างให้ สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิ้งทั้งหมด

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(31) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

พร้ อมฆ่าเชื้อโรคด้ วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิ ดถาวร
7. จัดคนงานทําความสะอาดบริเวณหน้ างาน เพื่อป้ องกันมิให้ เศษดิน และเศษ
วัสดุก่อสร้ างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํา้
8. รณรงค์ให้ คนงานใช้ นาํ้ อย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการเกิดนํา้ เสีย
9. ห้ ามทิ้งเศษขยะ/เศษวัสดุก่อสร้ าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ และนํา้ เสียที่ไม่ได้ ผ่านการ
บําบัดลงในท่อระบายนํา้ สาธารณะด้ านหน้ าโครงการโดยเด็ดขาด
10. กํา หนดให้ มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบ โดยตรวจวั ด pH, BOD, SS,
Settleable Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จากนํา้ ทิ้ง
บริ เ วณพื้ นที่ ก่ อ สร้ าง เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิ้งจาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548
1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิ ดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้
6. การจัดการขยะมู ลฝอย
ภายในพื้นที่ก่อสร้ างโครงการจํา นวน 6 ถัง (ถังขยะเปี ยก 3 ถัง และถังขยะ
- เป็ นแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ท่ี สาํ คั ญ ของเชื้ อโรค แมลงวั น หนู
แห้ ง 3 ถัง)
แมลงสาบ ซึ่งเป็ นพาหะนําโรคมาสู่คน
2. จัดคนงานทําหน้ าทีค่ ดั แยกเศษวัสดุก่อสร้ างทีส่ ามารถนํามาใช้ ได้ ใหม่ เศษวัสดุ
ก่อสร้ างทีส่ ามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุกอ่ สร้ างทีเ่ หลือทิ้ง เป็ นประจําทุกวัน
3. จัดพื้นที่สาํ หรับเก็บวัสดุก่อสร้ าง ไม่ ปล่ อยให้ กระจัดกระจายหลายจุ ด เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่ างเศษวัสดุท่ี
สามารถนํากลับไปใช้ หรือขายได้ กบั เศษวัสดุท่ตี ้ องนําไปกําจัด
4. กําหนดให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างเป็ นผู้ดาํ เนินการนําขยะไปถมพื้นที่ท่ตี ้ องการปรับ
ถมระดับ หรื อขายให้ แก่ ผ้ ูรับซื้อเพื่ อนํา ไปถมที่ดิน ทั้งนี้ผ้ ู รับเหมาต้ องแจ้ ง
สถานที่ท้ ิงหรื อแหล่ ง รั บ ซื้ อเศษวั ส ดุ ดั ง กล่ า วให้ เจ้ า ของโครงการรั บ ทราบ
ทุกครั้ง และสถานที่ท้ งิ ต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของที่ดินแล้ ว ตลอดจนเมื่อ
นําไปทิ้งแล้ วต้ องไม่ก่อความเดือดร้ อนแก่เจ้ าของที่ดินข้ างเคียงด้ วย กรณีท่มี ี
ข้ อร้ องเรียนและพิสูจน์ทราบได้ ว่าผู้รับเหมาของโครงการนําขยะจากโครงการ
ไปทิ้ง ยั ง ที่ห้ า มทิ้ง โครงการกํา หนดให้ มี บ ทปรั บ และบทลงโทษ และต้ อ ง
ปรับปรุงแก้ ไขให้ กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงชดใช้ ค่าเสียหายต่อเจ้ าของที่ดิน
5. ติดต่อประสานงานให้ สาํ นักงานเขตวัฒนา เข้ ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกําจัดตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ให้ มีมูลฝอยเหลือตกค้ าง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(32) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
6. ควบคุมคนงานก่ อสร้ างไม่ ให้ ท้ ิงขยะในที่สาธารณะ หรื อที่ดินของบุ คคลอื่น
และจัดให้ มีถงั ขยะรองรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
7. ตรวจสอบที่ร องรั บ ขยะให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่ เ สมอ และทํา ความสะอาดเป็ น
ประจํา เพื่อมิให้ เป็ นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้ องกัน
กลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง
1. จัดห้ องนํา้ คนงานในบ้ านพักคนงานก่อสร้ างจํานวน 10 ห้ องพร้ อมระบบบําบัด
นํา้ เสียแบบเกรอะ-กรองไร้ อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร
จํา นวน 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการบํา บัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะต่อไป
2. จัดภาชนะรองรับมูลฝอย และฝาปิ ดมิดชิ ด ขนาด 200 ลิตร จํา นวน 10 ถัง
(ถั ง ขยะเปี ยก 5 ถั ง และถั ง ขยะแห้ ง 5 ถั ง ) โดยกํา ชั บ ให้ คนงานทิ้ งขยะ
มูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด
3. ติดต่อฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตที่รับผิดชอบพื้นที่บ้านพัก
คนงาน ให้ เข้ ามาเก็บขนขยะของคนงานก่อสร้ างอย่างสมํ่าเสมอ
4. ฉีดพ่นแมลง และพาหะนําโรคภายในบ้ านพักคนงาน ทุกๆ 1 เดือน
5. ตรวจสุขภาพคนงานทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง
6. มีกฎข้ อบังคับในการเข้ าพักอาศัย และจัดให้ มีหัวหน้ าคนงานคอยตรวจตรา
และควบคุมกฎระเบียบ
7. การเข้ าพั กบริเวณบ้ านพักคนงานต้ อ งจั ด ทํา ประวัติ ข องคนงานและห้ ามนํา
บุคคลภายนอกเข้ ามายังพื้นที่บ้านพักยกเว้ นได้ รับการตรวจสอบ และอนุญาต
ก่อน
8. จัดให้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้ านพักคนงานก่อสร้ างอย่างน้ อย
จํา นวน 6 ถัง โดยติดตั้งไว้ ในบริเวณที่มองเห็น และสามารถเข้ าไปใช้ งานได้
โดยสะดวก
9. จั ดให้ มี การทํา ความสะอาด และตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณบ้ า นพั ก
คนงาน และพื้นที่โดยรอบบ้ านพักคนงาน หลังจากที่มีการย้ ายออกจากพื้นที่
ตั้งบ้ านพัก เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้ าง

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(33) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ 1. ขยะ และนํา้ เสีย ของคนงาน อาจก่ อ ให้ เ กิด ปั ญ หาด้ า นกลิ่ น
เหม็น เป็ นแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ แ มลงวั น ยุ ง หนู และการแพร่
คนงานภายในพื้ นที่บา้ นพักคนงาน
ระบาดของเชื้อโรคสู่คนงานได้
ก่อสร้าง
2. กรณีเป็ นคนงานต่างด้ าว อาจจะเป็ นพาหะในการแพร่ เชื้อโรค
ต่อคนงานและชุมชนข้ างเคียง
3. เกิด ความรํา คาญอัน เนื่ อ งมาจากการส่ ง เสีย งดั ง ทั้ง จากการ
ตะโกน พูดคุย ทะเลาะกัน และเปิ ดเพลงเสียงดังของคนงาน
ก่อสร้ าง
4. เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทําให้
เกิดสภาวะทางจิตที่ไม่ดี
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-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

1. ภายในโครงการ
- กิจกรรมที่มักเกิดขึ้นกับคนงาน หรือเจ้ าหน้ าที่ในช่ วงก่อสร้ า ง
ได้ แก่ ฝุ่ นละออง อุบตั เิ หตุ เสียงดัง แสงจ้ า และสารระเหยจําพวก
ทินเนอร์ และแลคเกอร์
2. ภายนอกโครงการ
- กิจกรรมที่เป็ นผลกระทบต่ อผู้ท่ีอยู่ ภายนอกโดยรอบโครงการ
ได้ แ ก่ ฝุ่ นละออง อุ บั ติ เ หตุ จ ากการก่ อ สร้ างและขนส่ ง วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ เสี ย งและแรงสั่ น สะเทือ น การรบกวนจากคนงาน
ก่อสร้ าง การจราจร เพลิงไหม้

4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งทํา การแก้ ไ ขปั ญ หา
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก
และปรับ เปลี่ ย นวิ ธีก ารทํา งานหรื อ จั ด ให้ มี
1. ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ปั้นจัน่ ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุ
มาตรการป้ องกันอุบัติเหตุไม่ให้ เกิดซํา้
ก่อสร้าง กระเช้ าแขวนไฟฟ้ า นัง่ ร้ าน ลวดสลิง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
บุคคล เป็ นต้น เพือ่ ความปลอดภัยในขณะดําเนินงานก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอ
(บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
2. จัดทําป้ ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
คอยดู แ ลไม่ ใ ห้ ผ้ ู ท่ีไ ม่ เ กี่ยวข้ อ งเข้ า มาในบริ เ วณพื้ นที่ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ป้ องกั น
อุบัตเิ หตุต่างๆ
3. จัดให้ มีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) หรือนักอาชีวอนามัย หรือ
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพื่อทําหน้ าที่ในการ
อบรมชี้แจงคนงาน และกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้ าคน
งาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้ าง พร้ อมทั้งชี้แจงให้ เกิด
ความสํา นึก และเข้ าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ ดีย่ิงขึ้น และตรวจสอบการ
ดํา เนินการตามมาตรการลดและป้ องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมของผู้รับ
เหมาก่อสร้ าง
4. จัดให้ มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้ อมในการก่อสร้ างและอบรมชี้แจงให้ คนงานเข้ าใจและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
5. จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมา
และคนงานก่อสร้ างให้ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
6. จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายจากการพลั ด ตกหล่ น จากที่สู ง และการ
พังทลาย
7. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้ างอย่างมีระเบียบ
เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัตเิ หตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน
8. ห้ ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้ างใดๆ ในที่สาธารณะผู้ดาํ เนิน
การต้ องจัดให้ มที ่สี าํ หรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดนิ ที่ดาํ เนินการก่อสร้ าง
9. จัดให้ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
10. จัดทําคู่มอื การใช้ งาน การบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ทีม่ อี ยู่ทง้ั หมด
รวมทั้ง เครื่อ งจัก รอุป กรณ์ทุ ก ชนิด ของโครงการ ตามคํา แนะนํา ของผู้ผ ลิ ต
อุปกรณ์แต่ละชนิด โดยจัดทําเป็ นภาษาไทยและระบุทต่ี ิดต่อตัวแทนจํา หน่าย

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(34) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ ด้วย เพื่อใช้ เป็ นคูม่ อื ในการบํารุงดูแลรักษาต่อไป
11. จัดหาสวัสดิการด้ านสุขาภิบาลต่ างๆ เช่ น นํา้ ดื่ม นํา้ ใช้ ท่สี ะอาด และภาชนะ
รองรับขยะให้ เพียงพอ
12. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง รวมทั้ง
ข้ อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้ อง
13. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบํารุง และการตรวจสอบทาวเวอร์
เครน หรืออุปกรณ์อ่นื ที่นาํ มาใช้ กบั ทาวเวอร์เครน ต้ องปฏิบัติตามรายละเอียด
คุณลักษณะหรือคู่มือการใช้ งานที่ผ้ ูผลิตกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
14. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่ายโดย
เฉพาะในช่ วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ อย่างน้ อยจะต้ องมีถังดับเพลิง
2 ถัง/ชั้น และบ้ านพักคนงานอย่างน้ อย 6 ถัง
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ
1. จัดให้ มีการชดเชยค่าเสียหาย กรณีท่ผี ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงโครงการตลอดจนผู้ท่ี
สัญจรไปมาได้ รับความเสียหายทั้งร่ า งกาย และทรัพย์ สิน จากการก่ อสร้ า ง
โครงการ
2. จัดให้ มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปั ญหาด้ านสุขภาพของคนงาน
ก่ อ สร้ า ง เมื่ อ เกิด อุ บั ติ เ หตุ ต่ อ คนงานก่ อ สร้ า ง และผู้ ท่ีพั ก อาศั ย ข้ า งเคี ย ง
โครงการ เพื่อหามาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบโดยทันที เพื่อป้ องกัน
การเกิดอุบัติเหตุซาํ้
3. จัดให้ มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้ น พร้ อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บ
เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุรนุ แรง หรือกรณีฉุกเฉิน
- ในการดํา เนิ น โครงการจะมี ก ารใช้ ทาวเวอร์ เ ครน (Tower 1. ควบคุมการใช้ ทาวเวอร์ เครน ขณะทํางานก่อสร้ าง ให้ อยู่ภายในพื้นที่โครงการ - เจ้ า ของโครงการตรวจสอบทาวเวอร์ เ ครน
และอุปกรณ์ต่างๆ ทุก 1 เดือนตลอดระยะ
Crane) ซึ่ งอาจเกิดผลกระทบต่ อผู้ พั กอาศัยบริ เวณโดยรอบ
เท่านั้น
เวลาก่อสร้ าง
ทํา ให้ เกิ ด ความกั ง วลต่ อ ความปลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ จ าก 2. ตรวจสอบทาวเวอร์ เครน ให้ อยู่ภายในพื้นที่โครงการทุกครั้งหลังเลิกใช้ งาน
ทาวเวอร์เครน
3. ผู้ ค วบคุ ม ทาวเวอร์ เครน ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และสามารถควบคุ ม - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
ทาวเวอร์ เครน ได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง ปลอดภั ย ตามคู่มือของผู้ ผ ลิ ต และได้ รับ
(บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
อนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้ างเท่านั้น
4. ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่ อ มบํา รุ ง และการตรวจสอบ
ทาวเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อ่ ืนที่นาํ มาใช้ กับทาวเวอร์เครน ต้ องปฏิบัติตาม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(35) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

4.5 ศาสนา

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

รายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้ งานที่ผ้ ูผลิตกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
5. ห้ ามรถบรรทุ กขนส่ งวัส ดุ ก่อสร้ า ง รถยนต์ผ้ ู รั บเหมาก่ อ สร้ า ง หรื อวางวัสดุ
ก่อสร้ างกีดขวางบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 31 ซึ่งเป็ นทางเข้ า-ออกของโครงการ
และไหล่ทางสาธารณะโดยเด็ดขาด
จากการสํา รวจสถานศึกษาที่อยู่ ใกล้ เคียงกับพื้ นที่โครงการ ใน - ปฏิบัติตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ อย่างเคร่งครัด
รั ศ มี 1,000 เมตร พบว่ า มี จาํ นวน 14 แห่ ง คื อ โรงเรี ย นสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
มัธยม) โรงเรี ยนสวั สดีวิ ท ยา โรงเรี ยนอนุ บ าล ไอ พี ซี อินเตอร์
เนชั่นแนล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติ เดอะเฟิ รสต์สเตปส์ โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์
โรงเรีย นนานาชาติแ องโกลสิง คโปร์ โรงเรี ย นอนุ บ าลจุ ฑ าภรณ์
โรงเรี ย นนานาชาติ โ มเดิ ร์ น กรุ ง เทพฯโรงเรี ย นวั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไอวี่บาวนด์ โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก และ
โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
สํา หรั บ สถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ กล้ เคี ย งกั บ โครงการมากที่ สุ ด คื อ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 5.3 เมตร ทางด้ านทิศ
ตะวันตกของโครงการ ซึ่งอาจจะได้ รับผลกระทบจากปัญหาด้ านฝุ่ น
ละออง เสียงและแรงสั่นสะเทือนในระดับปานกลางถึงสูง และการ
จราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้ าง
จากการสํารวจโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะรัศมี 1,000 เมตร - ปฏิบัติตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ อย่างเคร่งครัด
มีท้งั สิ้น 3 แห่ ง คือ คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้ าย คริสตจักรวัฒนา และวัดอุทยั ธาราม (บางกะปิ )
สํา หรั บ ศาสนสถานที่อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ โครงการมากที่ สุ ด คื อ
คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ แห่ งวิสุทธิชนยุคสุดท้ าย อยู่ห่างจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 515 เมตร ทางด้ านทิศเหนือของโครงการ
ซึ่งอาจจะได้ รับผลกระทบจากปั ญหาด้ านฝุ่ นละออง เนื่องจากอยู่ใน
ทิศทางกระแสลมหลัก ส่วนเสียง แรงสั่นสะเทือน และการจราจรที่

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(36) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

4.4 การศึกษา

5-38

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

เพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้ าง ในระดับตํ่า
กิจกรรมการก่อสร้ าง ตั้งแต่ข้ันตอนการปรับถม การทําชั้นใต้ ดิน
ฐานราก และขึ้ นโครงสร้ างอาคาร ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้ อม คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการสู่ศาสนาสถาน
จะเกิดขึ้นไม่ มากนัก เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากโครงการ
ค่อนข้ างไกล จึงคาดว่าการเกิดขึ้นของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อ
ศาสนาสถานอย่างใด
การก่ อ สร้ า งที่ข าดความระมั ด ระวั ง มั ก ทํา ให้ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ 1. จัดให้ มีการประกันภัยอุบัติเหตุจากการก่อสร้ าง เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้ าง
ผู้ปฏิบัติงานเอง และบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ เป็ นผลทํา ให้ เกิดการบาด
โครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ างทั้งหมด รวมถึง
เจ็บทั้งอาการเล็กน้ อย จนกระทั่งรุนแรงถึง เสียชีวิตได้ ตลอดจน
ประชาชนผู้ สัญ จรและบ้ า นเรื อ นอาคารใกล้ เ คี ย งโครงการทั้ง หมดทั้ง ชี วิ ต
เป็ นสาเหตุทาํ ให้ เกิดอัคคีภัยทั้งภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง
ร่างกาย และทรัพย์สนิ
2. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้ างโครงการกับบ้ านเรือนที่อยู่ใกล้ เคียงโครงการ
โดยการพบปะพูดคุ ยอย่ างสมํ่า เสมอ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจอันดี และรับฟั ง
ความคิดเห็นและความเดือดร้ อนรําคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้ างของ
โครงการเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่งด่วนต่อไป
3. การก่อสร้ างในทุกขั้นตอนต้ องมีวิศ วกรที่เ กี่ย วข้ อ งที่มีความชํา นาญ และมี
ประสบการณ์สูงควบคุมดูแลการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลาเพื่อให้ การ
ก่อสร้ างเป็ นไปตามหลักวิศวกรรม และปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้ เคียง
4. จัดให้ มี หัวหน้ าคนงาน 1 คน และผู้ ช่วยหั วหน้ าอย่ างน้ อย สัดส่วน 1 คน :
คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้ มงวด ถ้ าหาก
คนงานมีการกระทํา ผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน พร้ อมกับให้ ผ้ ูรับเหมา
ก่อสร้ างจัดทํา ประวัติของคนงานก่อสร้ างทุกคนและต้ องใช้ แรงงานที่ถูกต้ อง
ตามกฎหมายเท่านั้น
5. จัดให้ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการเสพยาเสพติดของคนงาน
ก่อสร้ าง โดยห้ ามรับคนงานที่มีประวัติดังกล่ าวเข้ าทํา งาน เนื่องจากเป็ นพื้นที่
ชุมชน มีผ้ ูพักอาศัยอยู่โดยรอบโครงการ
6. จัดให้ มีการบันทึกข้ อมูลการทํางานของคนงานก่อสร้ างทุกคน และมีการแลก
บัตรเข้ า-ออกพื้นที่ก่อสร้ างโครงการทุกครั้ง เพื่อป้ องกันการแฝงตัวของคน
งาน และควบคุมความประพฤติคนงาน

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(37) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

5-40

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
7. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูแลความเรียบร้ อยอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ มงวดการเข้ า-ออกของคนงานให้ อยู่ในเฉพาะช่ วง
เวลาทํางานเท่านั้น
8. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ชุ ด เคลื่ อ นที่ ต รวจความเรี ย บร้ อย
โดยรอบโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
9. จัดให้ มีระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ างให้ มีความเพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง
โครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้ างโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสง
ไฟดังกล่าวจะต้ องไม่สาดส่องไปยังบ้ านพักอาศัยหรืออาคารข้ างเคียง
10. ให้ คนงานก่อสร้ างสวมใส่ชุดที่มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท่สี ามารถสังเกตได้
ชัดเจน แบ่งแยกได้ ว่าเป็ นคนงานของโครงการ
11. จัดให้ มีตะแกรงป้ องกันวัสดุตกหล่ นโดยรอบอาคารโครงการ ในชั้นที่ 2 และ
ชั้นที่ 6 ความยาวอย่างน้ อย 3.0 เมตร จากตัวอาคาร
12. จัดให้ มีบ้านพักคนงานก่อสร้ างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน โดยมีรถขนส่งคนงานเพื่อเดินทางแบบเช้ าไป-เย็นกลับ
13. กรณีการก่อสร้ างของโครงการสร้ างความเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง เจ้ าของ
โครงการต้ องชดเชยค่ าเสียหายอย่ างเป็ นธรรมโดยเร็ว กรณีท่ตี กลงกันไม่ ได้
ต้ องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมกันขึ้นมาพิจารณาหาข้ อยุติอย่างเป็ น
ธรรมทั้งสองฝ่ าย
14. จัดให้ มีการประชุมการปฏิบัติงานประจําพื้นที่ก่อสร้ างโครงการเป็ นประจําทุก
สัปดาห์ ประกอบด้ วยเจ้ าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้ าง ผู้รับเหมา
ก่อสร้ าง เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ ปั ญหาการ
ก่อสร้ าง และเหตุเดือดร้ อนรํา คาญต่ ออาคารข้ างเคี ยง และหาแนวทางการ
แก้ ไขปัญหาร่วมกัน
15. จัดให้ มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผ้ ูพักอาศัยข้ างเคียงสามารถติดต่ อผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมงานก่อสร้ างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้ งเหตุเดือดร้ อนรําคาญ
16. ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก ารทํา กิจ กรรมที่ก่ อ ให้ เ กิด ประกายไฟ หรื อ เปลวไฟ ใกล้
ทีพ่ กั อาศัยข้ างเคียง
17. จั ด ให้ มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ติ ด ตั้ ง ในบริ เ วณด้ า นหน้ า โครงการ และ
บริเวณด้ านด้ านข้ างภายในโครงการ และเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(38) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

4.8 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

18. บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จํากัด วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้ าง ควบคุมดูแลการทํางานของผู้รับเหมา และคนงาน โดยกําชับให้ ผ้ ูรับ
เหมา และคนงาน ทําตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ อย่างเคร่ งครัด ถ้ าไม่เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ จะต้ องมีบทลงโทษผู้รับเหมา และคนงาน
1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าในช่ วงก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
2. ห้ ามมิให้ คนงานสูบบุหรี่ หรือใช้ วัตถุไวไฟในพื้นที่ก่อสร้ าง หรือจัดให้ มีพ้ ืนที่
สูบบุหรี่สาํ หรับคนงาน
3. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือหัวหน้ าคุมงานตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ า
และตรวจสอบความเรียบร้ อยในพื้นที่ก่อสร้ าง ว่าไม่มีส่ิงใดเป็ นสาเหตุก่อให้
เกิดเพลิงไหม้
4. จัดให้ มีถังดับเพลิงเคมีอย่ างน้ อย 2 ถัง/ชั้น ในสถานที่ก่อสร้ างบริเวณที่อาจ
เกิดเพลิงไหม้ ได้ ง่าย โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ
5. จัดให้ มี ถัง ดับเพลิ งเคมีอ ย่ า งน้ อย จํา นวน 6 ถัง ในบริ เวณบ้ า นพั ก คนงาน
ก่อสร้ าง โดยติดตั้งไว้ ในบริ เวณที่มองเห็น และสามารถเข้ าไปใช้ งานได้ โดย
สะดวก
6. จัดให้ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีท่ไี วไฟ ให้ อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ห่าง
จากวัตถุท่กี ่อให้ เกิดประกายไฟ เพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภัย

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

การเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ใ นช่ ว งก่ อ สร้ าง คาดว่ า มี ส าเหตุ ม าจาก 2
ประการหลัก ดังนี้
- ประการแรก คือ เกิดจากความขัดข้ องของระบบไฟฟ้ า เนื่องจาก
การติด ตั้ง อุป กรณ์เ กี่ย วกับ ไฟฟ้ าในช่ ว งก่ อ สร้ า งเป็ นการใช้
ประโยชน์แบบชั่วคราว ดังนั้นจึงมักทําการกันอย่างง่ายๆไม่ถูก
หลักของวิศวกรรม จึงอาจก่อให้ เกิดความขัดข้ องและกระแส
ไฟฟ้ าลัดวงจรได้ งา่ ย ซึง่ เป็ นผลทําให้ เกิดเหตุเพลิงไหม้
- ประการที่ส อง คื อ การสู บ บุ ห รี่ ห รื อ ใช้ วั ต ถุ ไ วไฟอย่ า งไม่
ระมัดระวัง
แต่ อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ น้อยถ้ าไม่
ประมาท ดังนั้นถ้ าหากมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่ างเคร่ งครัด
ของโครงการในช่ วงก่อสร้ างนี้แล้ ว คาดว่ าผลกระทบจะเกิดขึ้นใน
ระดับตํ่า กอปรกับในเขตวัฒนา และใกล้ เคียง มีสถานีดับเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพ ที่อยู่ใกล้ เคียงกับโครงการ คาดว่ าถ้ าเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ จะเกิดผลกระทบในระดับตํ่า-ปานกลาง
- การก่อสร้ างโครงการ ในช่ วงระยะเริ่มต้ นอาจมีกิจกรรมที่เกิด 1. ดูแลการก่อสร้ างโครงการให้ เป็ นไปตามแบบภูมสิ ถาปัตย์ท่ไี ด้ ออกแบบไว้
- ดูแลสภาพรั้วให้ อยู่ในสภาพที่บดบังมลทัศน์
มุมมองที่ไม่เหมาะสม หรือเป็ นทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 2. ดูแลบริเวณหน้ างานให้ มีความสะอาด และเป็ นระเบียบเรียบร้ อยปราศจากขยะ
ได้ ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
โครงการจึงจัดให้ มีร้ัวล้ อมรอบพื้นที่ก่อสร้ างเป็ นรั้วชั่วคราว สูง
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ
และกองเศษวัสดุก่อสร้ างที่ไม่ใช้ งานแล้ ว
ประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบ พร้ อมทั้ ง ใช้ ผ้ า ใบก่ อ สร้ าง 3. จัดผ้ าใบก่อสร้ าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะ
(บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
(Mesh Sheet) ในการคลุ ม อาคาร สู ง 8 ชั้ น และติ ด ป้ าย
ก่อสร้ าง ซึ่งต้ องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉี ก ขาดของผ้ าใบ
ประกาศให้ ทราบว่ า เป็ นการก่ อ สร้ าง โครงการอาคารชุ ด
สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันการสอดส่องสายตาของคนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการใน
FYNN Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น และใต้ ดิน 2 ชั้น จํานวน 1
ชั้นที่สงู มากขึ้น
อาคาร โดยจะรื้อผ้ าใบออกเมื่อก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ซึ่งสามารถ
ช่ วยลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไม่สวยงามที่เกิดจากการ
ก่อสร้ างอาคารโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้ ง

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(39) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

4.7 การป้องกันอัคคีภยั
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มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

กระจายได้ ด้วย ดังนั้นในการก่อสร้ างอาคารคาดว่ าจะเกิดผล 4. เจ้ าของโครงการทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง ใน
กระทบเรื่ องทัศนียภาพและสุนทรียภาพที่โครงการจะก่ อ ให้
รัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการถูกบดบัง
เกิดมีอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้ งหรือ
หารื อ กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบดั ง กล่ า วได้ ทั้ง นี้ ให้ แจ้ ง
เจ้ าของโครงการได้ ต้งั แต่เริ่มการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการ
เปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีท่ที ้งั 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้ องจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพั ฒนาโครงการขึ้นมา เพื่ อ
เจรจาหาข้ อยุติท่เี ป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้
รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นกลาง
และทั้งสองฝ่ ายยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ รับผิดชอบต่ อความเดือด
ร้ อนของพื้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบดังกล่าว
1. ผลการสํารวจครั้งที่ 1 ด้ วยแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่าผล - ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น ด้ านฝุ่ นละออกจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ าง
การกีดขวางการจราจรจากการขนย้ ายวัสดุก่อสร้ าง เสียงดังจากกิจกรรมการ
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีข้อห่ วงกังวลและข้ อคิด
ก่อสร้ าง แรงสั่นสะเทือนจากการทําฐานรากและการคมนาคม และอุบัติเหตุ
เห็นมีดังนี้
จากการบรรทุ
กวัสดุก่อสร้ าง อย่างเคร่งครัด
(1) ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- ต้ องมีผ้าใบก่อสร้ างคลุมตัวอาคารให้ มิดชิด
- การขนส่งวัสดุก่อสร้ างต้ องมีผ้าใบทึบคลุมให้ มดิ ชิด ไม่ให้ มเี ศษ
ดินทรายวัสดุก่อสร้ างตกหล่ นบนท้ องถนน ทําให้ ผ้ ูใช้ ถนนเกิด
อันตรายและความเสียหาย
- การก่อสร้ างอาคาร ต้ องมีการคลุมผ้ าใบให้ มิดชิด ป้ องกันฝุ่ น
ละอองฟุ้ งกระจายไปยั ง พื้ นที่ข้ า งเคี ย ง และหากผ้ า ใบคลุ ม
อาคารชํารุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดี
- เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนและเป็ นเด็กเล็ก
จึงมีความกังวลด้ านฝุ่ นละออง
- ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ เป็ นนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียน
สาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น วิโ รฒ อาจส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด
ภูมิแพ้ ได้ ง่าย และส่งผล กระทบต่อผู้พักอาศัยด้ านติดกับพื้นที่
โครงการ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(40) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) การสัมภาษณ์ดว้ ย
แบบสอบถามครั้งที่ 1
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(2)การกีดขวางการจราจรจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและคนงาน
- ห้ ามจอดรถขวางการจราจรเด็ดขาด เพราะจะทําให้ การจราจร
ติดมากขึ้น
- ควรจัดให้ มีพ้ ืนที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างและรถของคนงาน
ภายในพื้นที่ก่อสร้ างอย่างเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าและเย็น
เนื่องจากจะกระทบกับการรับส่งนักเรียนในช่วงเช้ า
- ในระหว่ างการลงวัสดุ ก่อ สร้ างหรื อคนงาน หากมีการจอดรถ
ภายนอกโครงการจะทําให้ การจราจรติดขัด
- ควรจัดพื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้ างหรือคนงานภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางการจราจรภายนอก
โครงการ
- ในช่ ว งเวลาเช้ าและเย็ น จะมี ร ถติ ด เป็ นประจํา ทุ ก วั น จาก
ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน
- การกีดขวางทางจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้ าง เนื่องจากซอย
สุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ นประจําในช่วงเวลาเช้ าและเย็น และรถ
ขนส่งวัสดุก่อสร้ างจะทําให้ เกิดการติดขัดของจราจรมากขึ้น
(3) เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้ าง
- หลีกเลี่ยงการก่อสร้ างในยามวิกาล เพราะเป็ นการรบกวนการ
พักผ่อนอย่างมาก
- หลีกเลี่ยงการก่อสร้ างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ใน
ช่วงเวลากลางคืน และในวันอาทิตย์ เนื่องจากเป็ นการรบกวน
เวลาพักผ่อน
- ควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ อยู่ ใ นเวลาที่ก ฎหมายกํา หนดอย่ า ง
เคร่งครัด
- อาคารเรียนด้ านที่ติดกับโครงการเป็ นอาคารเรียนด้ านกิจกรรม
ต่ างๆเป็ นส่ วนใหญ่ และเป็ นอาคารติดเครื่ องปรั บอากาศทั้ง
หลัง จึงคาดว่าจะได้ รับผลกระทบด้ านเสียงในระดับปานกลาง
- ห้ ามก่อสร้ างในเวลากลางคืน เนื่องจากปัจจุบันได้ รับเสียงดังรบ
การจากการก่อสร้ างอาคาร RAYA Sukhumvit 31 อย่ างมาก

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(41) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

จึงขอให้ ไม่ มีการก่อสร้ างในเวลากลางคืน รวมทั้งเสียงดังจาก
คนงานและการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
(4) แรงสั่นสะเทือนจากการทําฐานรากและการคมนาคม
- แรงสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อโครงสร้ างของบ้ านพักอาศัย ทําให้
เกิดการแตกร้ าว
- ควรมีการสํารวจบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียงก่อนดําเนินการก่อสร้ าง
เพื่อเป็ นหลักฐาน ในกรณีเกิดความเสียหาย
- การทํา เสาเข็ม ของอาคารโครงการ หากใช้ เ ข็ม ตอกจะมี ผ ล
กระทบสูง และอาจทําให้ อาคารใกล้ เคียงแตกร้ าว
- ได้ รับแรงสั่นสะเทือนในช่ วงการทําฐานราก ซึ่งโครงการย่อมมี
มาตรการลดผลกระทบอยู่แล้ ว
- กังวลต่อความเสียหายของอาคารพักอาศัย และขอให้ หลีกเลี่ยง
การก่อสร้ างและการขนส่งวัสดุก่อสร้ างในช่วงกลางคืน
(5) อุบัตเิ หตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้ าง
- เนื่องจากซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรหนาแน่ นให้ ระมัดระวัง
ในการขับขี่อย่ างมาก และควรจํากัดความเร็วในการขนส่งเพื่อ
ความปลอดภัย
- การขนส่งวัสดุก่อสร้ างต้ องมีการมัดยึด หรือคลุมผ้ าใบให้ แน่น
หนา ไม่ให้ มีวสั ดุก่อสร้ างหล่นลงจากรถขนส่งเด็ดขาดเนื่องจาก
เป็ นอันตรายและสร้ างความเสียหาย
- ให้ ใช้ ความเร็วตํ่าเมื่อเข้ าสู่พ้ นื ที่ชุมชน
- ถนนสุขุม วิท มีก ารจราจรหนาแน่ นเป็ นประจํา ขอให้ ขั บ ขี่ ร ถ
บรรทุกอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย
(6) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ
- โครงการมีมาตรการป้ องกันอยูแ่ ล้วขอให้ ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและ
ระมัดระวัง เนือ่ งจากทําให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- อาคารพักอาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้ าง เสี่ยงต่อคนงานปี นข้ าม
มายั ง อาคารพั ก อาศั ย ต้ อ งมี ก ารป้ องกัน และจั ด การไม่ ใ ห้ มี
ปัญหาจากคนงานก่อสร้ างเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-1(42) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

2. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์ โดยนํามาตรการที่โครงการ - ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
ได้ ข้อห่ วงกังวลจากการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ไปเสนอให้ กับกลุ่ม
เป้ าหมายที่คาดว่ าจะได้ รับ ผลกระทบโดยตรงตามกรอบการ
ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน กลุ่ ม เป้ าหมายเห็ น ว่ า
มาตรการที่โครงการนําเสนอแต่ละด้ านเพียงพอที่จะนําไปปฏิบัติ
โดยมีข้อห่ วงใยให้ ทางโครงการ และผู้รับเหมานํา มาตรการลด
ผลกระทบที่นาํ เสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-1(43) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(2) การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1. จั ด ให้ มี พ้ ื นที่ สี เ ขี ย วชั้ น พื้ นดิ น และบนอาคาร ขนาดพื้ นที่ 414.18
ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สเี ขียว 1.29 ตารางเมตร
2. ใช้ กระจกที่ มี ค่ าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 48
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม อาคาร พ.ศ.
2522 ข้ อ 27 กล่าวว่า “วัสดุท่เี ป็ นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ องมี
ปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่เกินร้ อยละ 30”
3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และตกแต่งกิ่งไม้ ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อ
ป้ องกันมิให้ ใบร่วงหล่นไปสู่พ้ ืนที่บริเวณข้ างเคียง และห้ ามโค่นไม้ ยืนต้ น
ที่ปลูกโดยรอบโครงการ
4. เจ้ าของโครงการต้ องทําหนังสือแจ้ งต่ ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียงใน
รัศมี 100 เมตรรอบโครงการที่คาดว่ าจะได้ รับผลกระทบจากการถูก
บดบั ง ทัศ นี ย ภาพ แสงแดด และทิศ ทางลมจากตั ว อาคารโครงการ
สามารถแจ้ ง หรื อ หารื อ กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้ แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต้ังแต่เริ่มการก่อสร้ างอาคาร
จนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีท่ี
ทั้ง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ ไข
ปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้ อยุติท่เี ป็ นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่ าย ประกอบด้ วย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นกลางและทั้งสองฝ่ าย
ยอมรับโดยเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ รับผิดชอบต่ อความเดือดร้ อนของ
พื้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบดังกล่าว
-

- สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการยังคงสภาพเป็ นที่ราบ แต่
สิ่งปกคลุมเปลี่ยนเป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น กับ
2 ชั้ น ใต้ ดิ น จํา นวน 1 อาคาร มี ค วามสูง จากระดั บ พื้ นดิ น
ก่อสร้ างถึงระดับพื้นหลังคา +22.95 เมตร พื้นที่จัดสวน และ
ถนน (ภาพที่ 1) ออกแบบอาคารสวยงามทั น สมั ย ให้
สอดคล้ องและกลมกลืนกับสภาพภูมปิ ระเทศโดยรอบ และเมื่อ
พิจารณาจากลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสี
อาคาร ใกล้ เคียงกับอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ และไม่ทาํ ให้
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
แต่ ส่งผลกระทบต่ อการบดบั ง ทิศ ทางของกระแสลม บดบั ง
แสงแดดทางด้ า นทิศ ตะวันออกและทิศ ตะวั น ตกของอาคาร
โครงการ

- ไม่มีผลกระทบที่มนี ัยสําคัญ

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

1.2 ดินและการชะล้าง
พังทลาย

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ
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-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
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1.3 คุณภาพอากาศ

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

3. ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้ นจากลานจอดรถยนต์ของ
ผูเ้ ข้าพักอาศัยจํ านวน 59 คัน
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ าจะเกิด ขึ้น 0.003 มก./ลบ.ม.
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุบัน (0.068 มก./
ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็ น 0.071 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คาดว่ าจะเกิด
ขึ้น 0.004 มก./ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปัจจุบัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็ น 0.035 มก./ลบ.ม.
กรณีที ่ 2 รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.116
มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 0.12 มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.005 ppm
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบนั (0.001 ppm) จะ
เพิม่ เป็ น 0.006 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 0.12 ppm)

1. การระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศออกสู่บรรยากาศ
ภายนอกโดยรอบอาคาร
- ภายในอาคารมีภาระการทําความเย็นประมาณ 228.62 ตัน เกิด
ความร้ อนจากคอยล์ร้อนสูบ่ รรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ
0.021 OC ทํา ให้ อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เพิ่ ม ขึ้ นจาก 35.6 ๐ C เป็ น
35.621 ๐ C คาดว่าเกิดขึ้นแบบไม่มนี ยั สําคัญ
2. เชื้ อโรคลีเจี ยนแนร์ ในเครือ่ งปรับอากาศ
- ภายในห้ องพักอาศัยทีต่ ดิ ตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่ได้ ทาํ ความ
สะอาดเป็ นประจํา เป็ นที่ส ะสมของเชื้อ โรคที่ก่ อ ให้ เ กิด โรค
ลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็ นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันได้

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
1. ปลูกไม้ ยนื ต้ นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็ นแนวกําบังความร้ อนจากเครื่องปรับ
อากาศ
2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้ วัสดุท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมทั้ง
พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้ อาคารไม่
ร้ อนหรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้ เครื่องปรับอากาศได้ ใน
ระดับหนึง่
3. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็ นประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศ และป้ องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. ออกแบบให้ มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุดเพื่อ
ให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
6. จั ด ให้ มี พ้ ื นที่สีเ ขี ย วโดยการปลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ด ต่ า งๆเพื่ อ ช่ ว ยดู ด ซั บ คาร์ บ อน
ไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายนํา้ ของพืช และการระเหยนํา้
จากผิวดิน
7. ติดป้ ายประกาศให้ ดับเครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ติดตั้งไว้ บริเวณที่สามารถมองเห็นได้
8. ติดตั้งป้ ายจํา กัดความเร็วของรถที่เข้ า -ออก มีความเร็วไม่ เกิน 30 กม./ชม.
เพื่อลดความเร็ว และป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนื่องจากถนน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (1) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.07 มก./
ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปั จ จุ บั น (0.85 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 0.92 มก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(1.484 ม ก ./ล บ .ม .) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 1.55 ม ก ./ล บ .ม .
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.011 ppm
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบนั (3.11 ppm) จะ
เพิม่ เป็ น 3.12 ppm (ปัจจุบนั ไม่มคี า่ มาตรฐานกําหนดไว้ )
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.003 ppm
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น
(0.0246 ppm) จะเพิ่ มเป็ น 0.028 ppm (ค่ า มาตรฐาน
24 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm)
กรณีที ่ 2 รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.068
ppm) จะเพิ่ ม เป็ น 0.071 ppm (ค่ า มาตรฐาน 24 ชม. ไม่
เกิน 0.17 ppm)
4. ความร้อน และไอเสียรถยนต์ในลานจอดรถยนต์
- ก๊า ซ CO2 จากรถยนต์ ภ ายในโครงการ เป็ นก๊า ซที่ทาํ ให้ เ กิด
ภาวะโลกร้ อ น เกิดขึ้นประมาณ 212.84 กรั ม /ชั่วโมง เทียบ
เป็ นคาร์ บ อนที่เ กิด ขึ้ น 58.63 กรั ม /ชั่ ว โมง ขณะที่ต้ น ไม้ ใ น
โครงการดูดซับ CO2 ได้ 314.78 กรัม/ชั่วโมง ซึ่งสามารถดูด
ซับได้ ท้งั หมด
- ไอเสียรถยนต์ จะมีค่าจุความร้ อน 1.60 BTU การเผาไหม้ เชื้อ
เพลิงทําให้ เกิดไอเสียพร้ อมความร้ อนจากการเผาไหม้ ส่อู ากาศ
ภายนอก 0.006 OC ซึ่ ง เป็ นปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ นแบบไม่ มี นั ย
สําคัญต่อการเกิดผลกระทบ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (2) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1.6 การเกิดแผ่นดินไหว

1.5 แรงสัน่ สะเทือน

1.4 ระดับเสียง

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบด้ านเสียงที่เ กิดขึ้นส่ วนใหญ่ เ กิดจากการจราจรเมื่อ 1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสูพ่ ้ นื ทีโ่ ครงการให้ มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
เปิ ดดํา เนินการโครงการ คาดว่ ามาจากยานพาหนะที่แล่ นเข้ า- 2. ทําป้ ายประกาศให้ ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
ออกพื้นที่โครงการ
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มนํา้ เครื่องปรับอากาศ
เป็ นต้ น ให้ มปี ระสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันเสียงดังจากการทํางานที่ขาด
ประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดอี ยูเ่ สมอ เพื่อช่วยเป็ นแนว
ดูดซับเสียงจากภายนอกได้
- โครงการมีลั กษณะเป็ นอาคารเพื่ อการอยู่ อาศัย โดยกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจึงเป็ นเพียงกิจกรรมของการอยู่
อาศัยเท่านั้น ไม่ มีกิจกรรมใดที่ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านความ
สั่นสะเทือนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่ าในระยะดําเนินการไม่มี
ผลกระทบด้ านความสั่นสะเทือน
- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ 1. ออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกาํ หนดตาม พ.ร.บ.
ได้ รับผลกระทบหากเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่มแี นวรอยเลื่อน
ควบคุมอาคาร และเป็ นไปตาม มยผ.1302-52 ซึ่งเป็ นมาตรฐานประกอบการ
แผ่นดินไหว กรุงเทพมหานคร อยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรง
ออกแบบอาคารและต้ านแรงแผ่นดินไหว
ของการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ที่ร ะดั บ 5-7 เมอร์ คั ล ลี เขต ก.2 2. โครงสร้ างอาคาร ได้ ออกแบบคํานวณให้ สามารถรับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดิน
(สี ส้ ม ) เป็ นระดั บ ที่ทุ ก คนจะเกิ ด ความตกใจ สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่
ไหวตามวิธีเฉือนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระทํา
ออกแบบไม่ ดีจะปรากฏความเสียหาย ระดับน้ อยถึงปานกลาง
ต่อพื้นชั้นต่างๆ ตามข้ อกําหนด กฎกระทรวง พ.ศ.2550
ทั้งนี้โครงการได้ ออกแบบ และก่อสร้ างอาคารเพื่อต้ านแรง แผ่น 3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
ดินไหว ข้ อกํา หนดของ มยผ. 1302 มาตรฐานการออกแบบ (1) ติดตั้งป้ ายคําแนะนําในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ ในบริเวณที่เห็น
อาคารต้ านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการ
ได้ ชัดเจน เช่น ภายในห้ องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้ าลิฟต์
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
(2) มีไฟฉายพร้ อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ โถงทางเดินแต่ละชั้นของ
อาคาร และให้ ทุกคนทราบว่าอยู่ท่ใี ดของอาคาร
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น
(4) มีอปุ กรณ์ดบั เพลิงไว้ ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็ นต้ น
(5) ทราบตําแหน่งของวาล์วปิ ดก๊าซ สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้ า
(6) อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลง
มาเป็ นอันตรายได้
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้ หนักๆ ให้ แน่นกับพื้น

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (3) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
(8) มีการวางแผนเรื่องจุ ดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีท่ีต้องพลัดจากกันเพื่อมา
รวมตัวกันอีกครั้ง
(9) ติดตั้งป้ ายประชาสัมพั นธ์วิ ธีก ารปฏิบัติ ตัว เมื่ อเกิดแผ่ นดิ นไหวในบริ เวณ
ที่เห็นได้ ชัดเจน เช่น บริเวณหน้ าหรือภายในลิฟต์
4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
(2) ถ้ าอยู่ภายในห้ องพัก ให้ ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้ องพักที่มีโครงสร้ าง
แข็งแรง สามารถรับนํา้ หนักได้ มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้ าต่าง
(3) ห้ ามใช้ ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
(4) หากอยู่ ในอาคารสูง ตั้งสติให้ ม่ั น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจาก
สิ่งล้ มทับได้
(5) อย่าใช้ เทียน ไม้ ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้ เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมี
ก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น
5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้ างว่ าได้ รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ ปฐมพยาบาล
เบื้องต้ นก่อน
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือ
พังทลายได้
(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอืน่ ทําให้ได้รบั บาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ท่อนํา้ ท่อก๊าซ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้
กลิ่นให้ เปิ ดประตู หน้ าต่างทุกบาน
(5) ให้ ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
(6) เปิ ดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้ โทรศัพท์นอกจากจําเป็ นจริงๆ
(7) สํารวจดูความเสียหายของท่อส้ วม และท่อนํา้ ทิ้งก่อนใช้
(8) หลีกเลี่ยงการเข้ าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (4) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1.7 ทรัพยากรนํ้า

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

1. การประเมินผลกระทบต่อแหล่งนํ้าผิวดิน
จากการสํา รวจบริ เ วณพื้ นที่โ ครงการไม่ พ บแหล่ ง นํา้ ผิว ดิ น
ประเภท คู คลอง หรื อ ลํา รางอยู่ ภ ายในพื้ นที่โ ครงการ สํา หรั บ
บริเวณพื้นที่ใกล้ เ คียงโครงการ มีท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
สุขุมวิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ และลํารางสาธารณะซอยสวัสดี ตั้ง
อยู่ ห่างจากพื้ นที่โครงการประมาณ 9.5 เมตร ทางด้ านทิศ ตะวั น
ออก ตั้งขนานไปกับถนนสุขุมวิท 31 เป็ นลํารางสาธารณะดาด คสล.
มีความกว้ าง 3.1-3.5 เมตร ยาว 1,535 เมตร อยู่ในความดูแลรับ
ผิดชอบของสํานักงานเขตวัฒนา มีการใช้ ประโยชน์เพื่อรองรับนํา้ ฝน
และนํา้ เสียจากชุมชน มีทศิ ทางการระบายนํา้ จากด้ านทิศใต้ ไปยังทิศ
เหนือ เพื่อระบายนํา้ ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป
2. การจัดการนํ้าเสีย
โครงการใช้ ร ะบบบํา บั ด นํา้ เสีย รวม ชนิ ด ดัก ไขมั น-แยกกาก
ตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิว สัม ผัส จํา นวน 1 ชุ ด ขนาด
รองรับนํา้ เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สํา หรับรองรั บนํา้ เสียจาก
ห้ องนํา้ การอาบ ซักล้ าง ส่วนครัวจากห้ องพักอาศัย และจากห้ อง
พั กขยะรวม โดยรวบรวมมาตามท่อรวบรวมนํา้ เสียภายในอาคาร
และเข้ าระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยก
กากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
1. จัดให้ มีระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติม
อากาศแบบผิวสัมผัส จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนํา้ เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งฝังอยู่ใต้ ดนิ ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติม
อากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน โดยนํา้ ทีผ่ า่ นการบําบัดจะมีค่าตามมาตรฐาน
คุณภาพนํา้ ทิ้งของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม โดยระบายนํา้ ด้ วยเครื่อ งสูบนํา้ ทิ้งแบบ Submersible Pump
(SP-01 และ 02) สําหรับสูบนํา้ ทิ้งขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน
2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา้ ก่อนระบายออกสูท่ อ่ ระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
สุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ (ภาพที่ 2)
2. รณรงค์ให้ มีการคัดแยกนํา้ มันพื ชที่ใช้ แล้ วใส่ ภาชนะ หรื อขวดนํา้ มั นพื ช เก่ า
และนําไปเก็บยังห้ องพักขยะประจําชั้น หลังจากนั้นให้ แม่บ้านรวบรวมไปเก็บ
ไว้ ในห้ องพักขยะรวม เพื่อรอการนําไปจําหน่ายให้ กบั แหล่งรับซื้อ
3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถงั ดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุง
ให้ เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะแห้ ง เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์ หรือ
กําจัด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากถังแยกกากตะกอนทุก 6 เดือน หรือเมื่อถังเต็ม
5. จัดให้ มีการกํา จัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่ อเกรอะโดยใช้ พ้ ืนที่สีเขียวบริเวณ
ใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ขนาดพื้นที่ 0.95 ตารางเมตร จํานวน 1
บ่อด้ วยวิธี Soil Bed โดยใช้ แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติเปลี่ยนก๊าซมีเทน
ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
6. จัดให้ มีการกํา จัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบํา บัดนํา้ เสียโดยใช้ พ้ ืนที่สีเขียว
บริเวณใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวมขนาดพื้นที่ 0.7 ตารางเมตร ด้ วยวิธี
Soil Bed
7. จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานระบบบํา บัด
นํา้ เสีย ของโครงการอย่ า งเข้ า ใจ โดยให้ เ ข้ า รั บ การอบรมกับ บริ ษัท ตั วแทน
จําหน่ายระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจําในการเดินเครื่อง และบํารุง
รักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
8. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (5) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- ตรวจสอบคุ ณภาพนํา้ บริ เวณบ่ อตรวจ
ระบายนํา้ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ ม
เรื่ อ ง กํา หนดมาตรฐานควบคุ ม การ
ระบายนํา้ ทิ้ งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2548 เดือนละ 1
ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการ
ทํา งานทั่ ว ไปของระบบบํา บั ด นํา้ เสี ย
พร้ อมทั้งจัดทํา รายงานตามแบบ ทส.1
แล ะ ท ส .2 ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ
- ตรวจสอบบ่ อ พั ก ท่ อ ระบายนํา้ รอบ
โครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อม
ท่อของโครงการก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อ
ระบายนํา้ สาธารณะ เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
นิติบุคคลอาคารชุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
ตามคู่มือของแต่ ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่ อมบํา รุงในแต่ ละครั้ง
และเพื่อให้ อปุ กรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
9. จัดอุปกรณ์สาํ รอง (Spare part) ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกประเภทอย่างละ 1
ชุด ไว้ ในโครงการ เพื่อใช้ เปลี่ยนอุปกรณ์ท่เี สียหายได้ ทนั ที โดยไม่ต้องพักการ
เดินระบบนานจนทําให้ เกิดปั ญหานํา้ เสียที่ไม่ได้ บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะ
10. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้ อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้ าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้
อยู่ ในสภาพปิ ดมิดชิดเป็ นประจํา เพื่อป้ องกันการรั่ วไหลของละอองนํา้ เสีย
และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนํา้ เสีย
11. ตีเส้นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบําบัดนํา้ เสีย
รวมให้ ชดั เจน และเขียนป้ ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็ นบ่อบําบัดนํา้ เสีย”
12. กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํา้ เสีย ให้ ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป และไม่ ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้
ชัดเจนล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 วัน ซึ่งขณะปฏิบัติงานให้ ติดตั้งแผงกั้นรถและ
วางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบัติ
งานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ
13. ปิ ดฝาบ่ อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ
14. ตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํา้ ทิ้ง ที่ ผ่ า นการบํา บั ด นํา้ เสี ย รวม จํา นวน 1 จุ ด ได้ แ ก่
บ่อตรวจคุณภาพนํา้ (ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน
2 ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x 1.2 เมตร) เพื่อให้ สามารถมองเห็นสภาพนํา้ ในบ่อได้
และเก็บตัวอย่ างนํา้ ได้ สะดวกตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ
15. จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียในแต่ ละวัน
ตามแบบ ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปตามกฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแบบการเก็บสถิติ
และข้ อมูลการจัดทํา บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํา งานของ
ระบบบําบัดนํา้ เสีย พ.ศ. 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (6) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบสระว่ายนํ้าและส่วนประกอบ
1. ตรวจสอบการมีอยู่ และสภาพการใช้ งานอุป กรณ์ทาํ ความสะอาดสระว่ ายนํา้
เครื่องมือวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ เครื่องตรวจนํา้ ไฟส่องสว่ าง ป้ ายแนะนํา การ
ปฐมพยาบาล ป้ ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
2. ดูแลความสะอาดของห้ องนํา้ ห้ องส้ วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
3. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ ายนํา้ ให้ ไม่ มีตะไคร่ นาํ้ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ
คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า
1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
3. ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็ นด่าง ความกระด้ าง กรดไซยานูริก
คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุ ลินทรีย์หรือตัวบ่ งชี้จุลินทรีย์ท่ีทาํ ให้ เกิด
โรค ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายนํ้า
1. จัดให้ มีผ้ ูดูแลสระว่ายนํา้ อย่างน้ อย 1 คน ต่อผู้ใช้ บริการไม่เกิน 100 คน กรณี
ที่เกิน 100 คนให้ คิดเป็ น 100 คน ต้ องเป็ นผู้ท่มี ีความชํา นาญในการว่ายนํา้
ผ่ า นการอบรมการช่ ว ยชี วิ ต คนจมนํา้ ปฐมพยาบาลได้ ประจํา สระตลอด
ที่เปิ ดบริการ
2. จัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบัติสาํ หรับผู้ใช้ บริการ ติดไว้ บริเวณสระว่ายนํา้ ให้ มอง
เห็นชัดเจน
3. สถานที่เก็บสารเคมี ต้ องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอนั ตราย และห้ ามเข้ า
มีการระบายอากาศและการป้ องกันนํา้ ซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี
4. มีอปุ กรณ์ในการช่วยชีวติ ประจําสระว่ายนํา้ พร้ อมทั้งมีการฝึ กซ้ อมใช้ งาน ได้ แก่
- โฟมช่วยชีวติ อย่างน้ อย 2 อัน
- ห่ วงชูชีพ เส้ นผ่ าศูนย์กลางอย่ างน้ อย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้ กับเชือก
ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้ างของสระว่ายนํา้ อย่างน้ อย 2 อัน

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

3. ผลกระทบจากโครงสร้างและส่ วนประกอบของสระว่ ายนํ้า
คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า และความปลอดภัยจากการใช้บริการ
สระว่ายนํ้า
- โครงการออกแบบให้ มี ส่ ว นนั น ทนาการสํา หรั บ ลู ก ค้ า ได้ แ ก่
สระว่ายนํา้ บริเวณชั้นหลังคา เพื่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ ในการดํา เนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้ อกํา หนด
และคําแนะนํา ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ หรือกิจการอืน่ ๆ
ในทํานองเดียวกัน

ตารางที่ 5.2-2 (7) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1) โครงสร้างของสระว่ายนํ้า
- ตรวจสอบการรั่ วซึม และการแตกร้ า ว
ของสระว่ า ยนํา้ โดยรอบ เมื่ อ พบว่ า มี
คว า มผิ ด ป ก ติ จ ะ ต้ อ ง ดํา เ นิ น ก า ร
ซ่อมแซมโดยทันที และต้ องมีการระงับ
การให้ บริ ก ารสระว่ า ยนํา้ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ
2) การดู แลรั ก ษาความสะอาดส่ ว น
ประกอบ ของสระว่ายนํ้า
- พื้นทีร่ อบสระว่ายนํา้ ต้ องไม่มตี ะไคร่นาํ้
- ค ว า ม ส ะ อ า ด ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
สระว่ายนํา้ เช่น ห้ องนํา้ และ เฉลียง
3) ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ นํ้า ข อ ง
สระว่ายนํ้า
ตรวจวัดคุณภาพสระว่ ายนํา้ ให้ เป็ นไป
ตามวิ ธี ม าตรฐาน ตามคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่
1/2550 เ รื่ อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
ประกอบกิจการสระว่ายนํา้ ดังนี้
- ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
- คลอรีนอิสระ
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
- ค่าความเป็ นด่าง
- ความกระด้ าง
- กรดไซยานูริก
- คลอไรด์
- แอมโมเนีย
- ไนเตรท

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2.2 สิง่ มีชีวิตในนํ้า

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 สิง่ มีชีวิตบนบก

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

-

- ไม้ ช่วยชีวติ หรือวัตถุอ่นื ใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นํา้ หนักเบา
อย่างน้ อย 1 อัน และต้ องวางไว้ ท่ปี ลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายนํา้
- เครื่องช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด
- ห้ องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้ อมให้ งาน ตลอดเวลา
5. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่ วยชีวิตคนจมนํา้ ในตําแหน่งที่มองเห็น
ได้ ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา้
6. มีโทรศัพท์ พร้ อมติดหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสาํ คัญๆ เช่ น โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- จากการสํา รวจบริเวณพื้ นที่โครงการไม่ พบแหล่ งนํา้ ผิว ดินแต่ 1. บํา รุ ง ดู แ ลรั ก ษาให้ ระบบบํา บั ด นํา้ เสี ย รวมให้ สามารถทํา งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
อย่างใด ส่วนบริเวณใกล้ เคียงพื้นที่โครงการ พบแหล่ งนํา้ ผิวดิน
จํา นวน 1 แห่ ง คื อ ลํา รางสาธารณะซอยสวั ส ดี ความกว้ า ง 2. ปลูกต้ นไม้ และจัดภูมิสถาปั ตย์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็ นแนวป้ องกันมิให้
ประมาณ 3.1-3.5 เมตร อยู่ ห่ า งจากพื้ นที่โครงการประมาณ
เศษตะกอนดิน และป้ องกันการไหลบ่าของนํา้ ลงสู่ลาํ รางสาธารณะซอยสวัสดี
9.5 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออกตั้งขนานไปกับถนนสุขมุ วิท 31 3. ห้ ามทิ้งขยะ เศษวัสดุ และสารเคมีใดๆ ลงในลํารางสาธารณะซอยสวัสดี
เป็ นลํา รางสาธารณะดาด คสล. มีค วามกว้ าง 3.1-3.5 เมตร
ยาว 1,535 เมตร อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขต
วัฒนา มีการใช้ ประโยชน์เพื่อรองรับนํา้ ฝน และนํา้ เสียจากชุมชน

- ไม่มีผลกระทบที่มนี ัยสําคัญ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (8) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

-

- โคลิฟอร์มทั้งหมด
- ฟี คอลโคลิฟอร์ม
- จุลินทรียท์ ่ที าํ ให้ เกิดโรค ได้ แก่
Escherichia Coli , Staphylococcus
aureus , Pseudomonas aeruginosa
4) การดูแลและการรักษาความปลอดภัย
บริเวณสระว่ายนํ้า
การมีอยู่และสภาพการใช้ งานของ
- ไฟส่องสว่าง
- ป้ า ย แ น ะ นํา วิ ธี ก า ร ช่ ว ย ชี วิ ต แ ล ะ
ปฐมพยาบาล
- ป้ ายเตือนและแสดงความลึก
- อุปกรณ์ช่วยชีวติ ต่างๆ
- โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ผู้รับผิดชอบ: เจ้ าของโครงการ (กรณียังไม่
ได้ ก่อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล)หรื อ นิติ บุ ค คลอาคาร
ชุดติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้ าํ

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- เมื่อเปิ ดดําเนินการคาดว่าโครงการมีปริมาณการใช้ นาํ้ ประมาณ 1. จัดถังสํารองนํา้ ใช้ ภายในโครงการ ประกอบด้ วย ถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน จํานวน 2 ถัง
มีปริมาตรรวม 75.0 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า จํา นวน 2 ถัง
64.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรื อ 2.68 ลู กบาศก์เมตร/ชั่ว โมง
โดยได้ รับการบริการนํา้ ประปาจากการประปานครหลวง สาขา
ความจุรวม 20 ลูกบาศก์เมตร สําหรับสํารองนํา้ ใช้ ท่วั ไป มีปริมาตรรวม 95.0
สุขุมวิ ท ที่ผ่านด้ านหน้ าโครงการ บนซอยสุขุมวิท 31 คิดเป็ น
ลูกบาศก์เมตร สํารองนํา้ ใช้ นาน 1.39 วัน โดยภายในถังเก็บนํา้ ทุกถังเคลือบ
สัดส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับกํา ลั งการผลิต และการใช้ นาํ้ ในภาพ
สารป้ องกันการปนเปื้ อนสารพิษที่อาจซึมผ่ านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบ
รวมของการประปา เพียงพอต่อความต้ องการการใช้ นาํ้ ในช่ วง
เป็ นชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค
เปิ ดดําเนินการของโครงการ
2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิ ดวาล์วนํา้ ประปาของโครงการ เพื่อรับนํา้ จากการประปา
นครหลวงให้ อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ นาํ้ จาก
ท่อนํา้ ประปา ในช่วงที่มีการใช้ นาํ้ สูงสุดของชุมชน
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํา้ และระบบเส้ นท่อประปาให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
หากพบว่ามีการชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
4. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดนํา้ ได้ แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่น
ประหยัดนํา้ เป็ นต้ น รวมทั้งรณรงค์ให้ ผ้ ูใช้ บริการ และเจ้ าหน้ าที่ของโครงการ
ให้ ใช้ นาํ้ อย่างประหยัด
5. ตรวจสอบโครงสร้ างถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน และชั้นหลังคา ให้ มีความมั่นคงแข็งแรง
ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้ าว ที่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนของนํา้ ภายนอกเข้ าสู่ถังเก็บ
นํา้ ได้
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํา้ ใช้ เป็ นประจําสมํ่าเสมอตามคู่มือของ
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชํารุดต้ องรีบดําเนินการเพื่อแก้ ไขโดยทันที
7. ฝาบ่อเก็บนํา้ ใต้ ดิน ต้ องมีฝาบ่อปิ ดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อป้ องกันการ
ปนเปื้ อนของนํา้ ภายนอกเข้ าสู่ถงั เก็บนํา้ ทางฝาบ่อได้

มีทศิ ทางการระบายนํา้ จากด้ านทิศใต้ ไปยังทิศเหนือ เพื่อระบาย
นํา้ ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป
- จากการสังเกตุไม่ พบสัตว์นาํ้ ที่มี คุณค่ าทางเศรษฐกิจ อย่ างไร
ก็ตาม นํา้ ที่เกิดจากการใช้ ของผู้พักอาศัยภายในโครงการนั้น จะ
ผ่านระบบบําบัดนํา้ เสียรวม เพื่อบําบัดนํา้ เสียจากโครงการให้ ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนจากนั้นจึงระบายออกสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31 ต่อไป

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (9) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- ตรวจสอบการทํา งานของระบบท่ อ
ส่งนํา้ และระบบจ่ายนํา้ ประปา
- ตรวจสอบรอยแตกร้ าว ของถังเก็บ นํา้
ใต้ ดิน และดาดฟ้ า
- ตรวจสอบลั ก ษณะทางกายภาพ เช่ น
กลิ่ น สี และความขุ่ น และปริ ม าณ
E.Coli ในถั ง เก็ บ นํา้ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 135
(พ .ศ .2534) เ รื่ อ ง นํา้ บ ริ โ ภ ค ใ น
ภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดมิดชิด
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
นิติบุคคลอาคารชุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-56

3.2 การใช้ไฟฟ้ า

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

- เมื่อเปิ ดดํา เนินการโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณความต้ องการ
ไฟฟ้ าทั้งโครงการ ประมาณ 788.04 KVA การใช้ ไ ฟฟ้ าของ
โครงการได้ รับบริการจากการไฟฟ้ านครหลวง เขตบางกะปิ ผ่าน
หม้ อแปลงไฟฟ้ าแรงสูงชนิด Immersed type transformer ขนาด
1,000 KVA จํานวน 1 ชุด โดยการไฟฟ้ านครหลวงได้ รับการ
จ่ ายไฟจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต ซึ่งมีความสามารถจ่ ายกระแส
ไฟฟ้ าให้ กบั โครงการได้ อย่างเพียงพอ
- ผลกระทบจากหม้ อ แปลงไฟฟ้ า กรณีเ กิ ด ไฟฟ้ าขัด ข้ อ ง หรื อ
ลัดวงจร อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของพื้นที่ข้างเคียง เกิดขึ้น
ได้ ในระดั บ น้ อย เนื่ องจากโครงการออกแบบตํา แหน่ ง
หม้ อแปลงไฟฟ้ าแรงสูงติดตั้งไว้ บริเวณพื้นที่สเี ขียวด้ านทิศเหนือ
ชั้ น ที่ 1 มี ระยะห่ า งจากแนวเขตโครงการ 1.10 เมตร และมี
ระยะห่างจากอาคารข้ างเคียงที่ใกล้ ท่สี ดุ คือ อาคารชุด VOQUE
Residential Condominium Sukhumvit 31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้น
ใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ประมาณ 5.11 เมตร และจัดให้ มีแผ่น
กั้นปิ ดทึบไม่ติดไฟตามมาตรฐานการไฟฟ้ า

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํา้ ประปาเป็ นประจํา ในเรื่องของสี กลิ่น
และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บนํา้ ตลอดระยะเวลาดําเนินการทุก
1 เดือน
9. เก็บตัวอย่างนํา้ ในถังเก็บนํา้ ใต้ ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/
ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้ อนของนํา้ จากภายนอกถังหรือไม่
10. ล้ างทําความสะอาดถังเก็บนํา้ สํารองของโครงการทุกถัง ได้ แก่ ถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน
และถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า เป็ นประจําทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื้ อนของ
นํา้ ในถังเก็บสํา รอง โครงการต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ หรือช่ างของโครงการ มาล้ าง
ทําความสะอาดทันที
- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของ
มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบตั ิ
หม้ อแปลงไฟฟ้ า ให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ
1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารต่างๆ ให้
เดือ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาเปิ ด
เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐาน
ดําเนินการ
2. เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน ด้ วยหลอด LED ที่มีอายุการใช้ งาน
ยาวนานบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ท่จี าํ เป็ นต้ องเปิ ดไฟทิ้งไว้ ตลอดทั้งวัน - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
และห้ องพักอาศัยทุกห้ อง
นิติบุคคลอาคารชุด
3. จัดให้ มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกันให้ สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ เฉพาะจุด เพื่อเป็ นการ
ประหยัดพลังงาน
4. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ใช้
สาร CFC เป็ นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ
5. จัดพื้นที่สเี ขียวยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งการปลูกต้ นไม้ ขนาดใหญ่ และการ
ปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้ อนและเพิ่มความชื้นให้ กับดิน ทําให้ อากาศ
เย็นขึ้น
6. จัดทําคู่มอื การประหยัดพลังงาน แจกแก่ผ้ ูพักอาศัยในโครงการ โดยอ้ างอิงจาก
คู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
7. ติ ด ตั้ ง หม้ อ แปลงไฟฟ้ าแยกต่ า งหากจากหม้ อ แปลงไฟฟ้ าของชุ ม ชน เพื่ อ
ป้ องกันไฟฟ้ าตก อันเนื่องจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับชุมชนข้ างเคียง
มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผูพ้ กั อาศัยปฏิบตั ิ
1. เจ้ าของโครงการติดป้ ายรณรงค์ให้ ประหยัดพลังงาน บริเวณโถงต้ อนรับ และ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (10) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3.3 การจัดการขยะ

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.97 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ถ้ าไม่มีการจัดการที่ดีท้งั ในเรื่องการรวบรวมจากห้ อง
พักขยะประจําชั้น การเก็บขยะไปพักยังห้ องพักขยะรวม เพื่อรอ
ให้ หน่ ว ยงานเก็บขนขยะเข้ า มาจั ด เก็บ ให้ จะก่อให้ เ กิด ความ
สกปรกเกิ ด มุ ม มองที่ไ ม่ ดี ต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย และผู้ พ บเห็ น และ
เกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยในโครงการด้ วย

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โถงลิฟต์ เช่น “ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น โปรดใช้ บันได การกดลิฟต์แต่ละครั้ง สูญเสีย
พลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิ ดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้ งาน” เป็ นต้ น
2. แจกคู่มือการประหยัดพลังงาน ให้ กบั ผู้พักอาศัยในโครงการ
3. รณรงค์ให้ ผ้ ูพักอาศัย และเจ้ าหน้ าที่ของโครงการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ใช้ พลังงานอย่างประหยัด
3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้ าสํารอง และสายไฟฟ้ าให้ อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต
3.3 ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้ องให้ พอเหมาะประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส
3.4 ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัว
กรองอากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ ให้ มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป เพื่อ
เป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
มาตรการด้านการบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ า
1. จัดให้ มีแผงกั้นบริเวณหม้ อแปลงไฟฟ้ า เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันกรณี
หม้ อแปลงไฟฟ้ าเกิดชํารุดเสียหาย
2. ตรวจสอบการทํา งานของหม้ อ แปลงไฟฟ้ าและอุป กรณ์ให้ อยู่ ในสภาพดี อ ยู่
เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต
3. จั ด ให้ มี เ จ้ าหน้ าที่ โ ครงการเข้ ารั บ การอบรมความรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ งาน
หม้ อ แปลงไฟฟ้ าของโครงการ โดยให้ เ ข้ า รั บ การอบรมกั บ บริ ษั ท ตั ว แทน
จํา หน่ ายหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ เพื่ออยู่ ประจํา ในการดู แลและบํา รุง
รักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
4. ประสานงานให้ เจ้ าหน้ าที่การไฟฟ้ านครหลวงเข้ ามาตรวจสอบหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
1. จัดให้ มีห้องพั กขยะประจํา ชั้น ขนาดพื้นที่ 2.04 ตารางเมตร/ชั้น ในชั้นที่ 1 - ตรวจสอบถังขยะและห้ องพักขยะรวม
และ 3-8 สําหรับชั้นที่ 2 มีขนาดพื้นที่ 2.51 ตารางเมตร โดยภายในห้ องพัก
ให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ ามีการผุกร่ อน
ขยะประจําชั้นจัดให้ มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง/แห่ ง รองรับขยะ
หรือชํารุดต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที
เปี ยก (ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทั่วไป (ถังสีนาํ้ เงิน) ขยะรี ไซเคิล (ถังสีเหลือง) - ตรวจสอบปริ มาณขยะตกค้ า งภายใน
และจั ด ให้ มี ถัง ขยะอัน ตราย ขนาด 30 ลิ ต ร จํา นวน 1 ถั ง/แห่ ง (ถั ง สีเ ทา
โครงการบริ เ วณที่ พั ก ขยะรวมและ
ฝาส้ ม) (ภาพที่ 3)
ภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (11) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ง ภายในอาคาร มีจาํ นวน 3 ห้ อง ได้ แก่
หากพบว่ ามีขยะตกค้ างต้ องรีบดํา เนิน
ห้ องพักขยะเปี ยกมีพ้ ืนที่ 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ งทั่วไป และขยะ
การแก้ ไขทันที
รีไซเคิล มีพ้ ืนที่ 1.52 ตารางเมตร และห้ องพักขยะอันตราย มีพ้ ืนที่ 1.045 - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ตารางเมตร สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ นานไม่ น้อย
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
กว่า 3 วัน ภายในห้ องพักขยะรวม จัดให้ มีรางระบายนํา้ เพื่อรวบรวมนํา้ เสีย
นิติบุคคลอาคารชุด
จากการชะล้ าง และทํา ความสะอาดห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบํา บัดนํา้ เสียรวม
ของโครงการแล้ วจะไหลรวมเข้ าสู่ท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ แล้ วจึงระบาย
ออกท่อระบายนํา้ สาธารณะ
3. จัดทําป้ ายติดไว้ บริเวณหน้ าห้ องพักขยะทุกชั้นด้ วยข้ อความ “เปิ ดแล้ ว กรุณา
ปิ ดประตูให้ มดิ ชิด”
4. ตรวจสอบไม่ ให้ มี ขยะตกค้ างในโครงการ หากมี ขยะตกค้ างต้ องแจ้ งให้ เขต
วัฒนา เข้ ามาเก็บขนเพื่อนําไปกําจัดต่อไป
5. ให้ แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทําความ
สะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะที่ตกหล่ นนอก
ถังทุกครั้งที่เก็บขน
6. ให้ แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้ องพักขยะแต่ ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็ น
เวลาที่ส่วนใหญ่ผ้ พู ักอาศัยออกไปทํางานแล้ ว
7. จัดให้ มีถุงมือยางแจกให้ กบั แม่บ้าน เพื่อป้ องกันอันตรายจากสารเคมี และของ
มีคมที่ปะปนมากับขยะ
8. ส่งเสริมและเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ ผ้ ูพักอาศัยใน
โครงการรู้จักและเข้ าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่ น หลัก 4Rs
นั่ น คื อ Repair (ซ่ อ มแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซํา้ ) และ Recycle
(แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่)
9. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น ตลอดจนห้ องพักขยะรวมบริเวณชั้น
ล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ ายเสร็จสิ้น
10. ให้ เจ้ าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริ บ
ฉุกเฉินตลอดช่ วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเข้ ามาเก็บขนใน
ช่วงเวลาเกลางคืน เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ท่เี ข้ า-ออกโครงการ
11. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยภายในโครงการทราบถึงช่ วงเวลาที่รถเก็บขนขยะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (12) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ระบบระบายนํา้ ภายในโครงการเป็ นระบบแบบท่ อ แยก คื อ
รองรับนํา้ ฝน แยกออกจากนํา้ ทิ้งที่ผ่านการบํา บัดนํา้ เสียรวม โดย
จัดทําเป็ นรางระบายนํา้ กว้ าง 0.25 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200
โดยรอบพื้นที่โครงการ ค่ าระดับท้ องท่อเริ่มต้ นของรางระบายนํา้
ฝน -0.40 เมตร ระบายนํา้ ด้ ว ยแรงโน้ ม ถ่ ว งไปยั ง บ่ อ หน่ ว งนํา้
ขนาดความจุ 10.0 ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าระดับปลายท่อ เท่ากับ
-2.05 เมตร โดยระบายออกด้ วยเครื่องสูบนํา้ ชนิด Submersible
pump (DP-01-02) จํา นวน 2 ชุ ด (ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1
ชุ ด) อัตราการสูบ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุ ด ที่ความสูง
ของนํา้ 10 เมตร ขนาด 3.7 กิโลวัตต์/เครื่อง และท่อ Overflow
ด้ วยท่อขนาด 400 มิลลิเมตร ผ่ านบ่ อตรวจคุ ณภาพนํา้ ลงสู่ท่อ
ระบายนํา้ สาธารณะ บนถนนสุขุมวิท 31 ดังนั้นคาดว่าส่งผลกระทบ
การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขัง ต่อชุมชนใกล้ เคียงในระดับน้ อย

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

3.4 การระบายนํ้า การป้องกันนํ้าท่วม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มู ล ฝอยจากเขตวั ฒ นาเข้ ามาเก็บ ขนขยะ (เวลา 20.00-24.00 น. โดย
ประมาณ) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ รถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว
12. รณรงค์ ใ ห้ ผ้ ู พั ก อาศั ย และผู้ ดู แ ลอาคารในโครงการ มี ร ะบบคั ด แยกขยะ
มูลฝอยและนํา ไปใช้ ประโยชน์ แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ขยะรีไซเคิล
ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้ กบั ประชาชน
13. ห้ ามมิให้ นาํ ขยะภายในโครงการมากองรวมบริเวณถนนด้ านหน้ าโครงการโดย
เด็ดขาด
1. จัดให้ มีรางระบายนํา้ กว้ าง 0.25 เมตร ความลาดเอียง 1:200 เข้ าบ่อหน่วงนํา้ - ตรวจสอบบ่ อ พั ก , ท่ อ ระบายนํา้ รอบ
โครงการ และบ่ อ ดั ก ขยะบริ เ วณจุ ด
และบ่อตรวจคุณภาพนํา้ ของโครงการ
เชื่อมท่อของโครงการ
2. จัดให้ มีบ่อหน่วงนํา้ จํานวน 1 บ่อ บริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ ปริมาตรกัก
เก็บ 10.0 ลูกบาศก์เมตร พร้ อมเครื่องสูบนํา้ จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
สํารอง 1 ชุด) ชนิด Submersible Pump อัตราการสูบ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/
นิติบุคคลอาคารชุด
วินาที/ชุ ด ที่ความสูงของนํา้ 10 เมตร ขนาด 3.7 กิโลวัตต์/เครื่อง และท่อ
Overflow ด้ วยท่อขนาด 400 มิลลิเมตร ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
สุขุมวิท 31 (ภาพที่ 4)
3. จัดให้ มีรางระบายนํา้ ฝนโดยรอบชั้นใต้ ดินเป็ นราง Gutter with greating กว้ าง
0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ไหลรวบรวมเข้ าสู่บ่อสูบนํา้ ฝน (Sump pit) ที่ช้ัน
ใต้ ดิน 2 จํานวน 3 บ่อ ขนาดบ่อ 1.5 x 2.0 x 1.0 เมตร เพื่อรวบรวมนํา้ ฝน
จากชั้ น ใต้ ดิ น ทุ ก ชั้ น ก่ อ นจะสูบ ขึ้ นไปยั ง รางระบายนํา้ บนชั้ น พื้ นดิ น ด้ ว ย
Summersible Drainage Pumps จํา นวน 2 ชุ ด (ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1
ชุด) อัตราสูบ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/เครื่อง ความสูงสูบส่ง 10 เมตร
ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ผ่านท่อสูบนํา้ ฝนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ไปยังราง
ระบายนํา้ บนชั้นพื้นดิน
4. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบระดั บ นํา้ ในบ่ อ พั ก นํา้ และท่ อ ระบายนํา้ อย่ า ง
สมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ ส ามารถระบายนํา้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ถ้ า พื้ นที่ใ ดมี
นํา้ ท่วมขังให้ แก้ ไขทันที
5. จั ด ทํา ตารางกํา หนดระยะเวลาซ่ อ มบํา รุงเครื่ อ งสูบ นํา้ ตามคู่ มื อ เพื่ อ ความ
สะดวกในการซ่ อมบํา รุงในแต่ ละครั้ ง และเพื่อให้ อุปกรณ์และระบบทุ กส่วน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (13) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสีย

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

โครงการใช้ ร ะบบบํา บั ด นํา้ เสี ย รวมชนิ ด ดั ก ไขมั น -แยกกาก
ตะกอนและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส จํา นวน 1 ชุ ด ขนาด
รองรับนํา้ เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับรองรับนํา้ เสียจาก
ห้ องนํา้ การอาบ ซักล้ าง ส่วนครัวจากห้ องพักอาศัย และจากห้ อง
พักขยะรวม โดยรวบรวมมาตามท่อรวบรวมนํา้ เสียภายในอาคาร
และเข้ าระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยก
กากตะกอน ถังกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน ฝังไว้
ใต้ ดิ น ระบายนํา้ ด้ ว ยเครื่ อ งสู บ นํา้ ทิ้ งแบบ Submersible Pump
(SP-01 และ 02) สํา หรับสูบนํา้ ทิ้งขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/
นาที จํา นวน 2 ชุ ด (ทํา งาน 1 ชุ ด และสํา รอง 1 ชุ ด ) ผ่ า นท่ อ
ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจคุ ณภาพนํา้
(ฝาด้ านบนบ่อเป็ นแบบตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ เห็นสภาพนํา้ ภายใน
บ่อ) และระบายนํา้ ลงสู่ท่อระบายนํา้ สาธารณะบนซอยสุขุมวิท 31
ด้ านหน้ าโครงการ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
6. ล้ างทําความสะอาดท่อระบายนํา้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและ
หลังฤดูฝน)
7. ถ้ าท่อระบายนํา้ อุดตัน ให้ ฉีดล้ างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที
8. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ของโครงการดูแลท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ และบริเวณ
ใกล้ เคียงโครงการ เพื่อป้ องกันปัญหานํา้ ท่วมขัง
9. จัดให้ มี รั้ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ และป้ องกันนํา้ ท่วม
10. จัดให้ มีเครื่องสูบนํา้ ชนิดหาบหามแบบใช้ นาํ้ มัน ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 1,000
ลิ ต ร/นาที จํา นวน 1 ชุ ด ประจํา ไว้ ภ ายในโครงการ กรณี ท่ีเ กิ ด นํา้ ท่ ว มขั ง
ภายในโครงการสามารถใช้ ง านได้ โ ดยทัน ที เพื่ อ ป้ องกันนํา้ ท่ ว มขั ง ภายใน
โครงการ
1. จัดให้ มีระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติม - ตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทิ้งที่ผ่านการบํา บัด
นํา้ เสี ย รวมจํา นวน 1 จุ ด ได้ แ ก่ บ่ อ
อากาศแบบผิวสัมผัส จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนํา้ เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ซึง่ ฝังอยูใ่ ต้ ดนิ ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติมอากาศ
ตรวจคุ ณ ภาพนํา้ ตรวจวัด เดื อนละ 1
แบบผิว สัมผัส ถัง ตกตะกอน โดยนํา้ ที่ผ่า นการบํา บัด จะมีค่า ตามมาตรฐาน
ครั้ ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดํา เนิ น การ
คุณภาพนํา้ ทิ้งของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
โดยดั ชนี ต รวจวั ดเป็ นไปตามประกาศ
และสิ่งแวดล้ อม โดยระบายนํา้ ด้ วยเครื่ องสูบ นํา้ ทิ้งแบบ Submersible Pump
กระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติ และ
(SP-01 และ 02) สําหรับสูบนํา้ ทิ้งขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน 2
สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กํา หนดมาตรฐาน
ชุด (ทํา งาน 1 ชุด และสํา รอง 1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ควบคุมการระบายนํา้ ทิ้งจากอาคารบาง
ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา้ ก่อนระบายออกสูท่ อ่ ระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
ประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548
สุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการ
2. รณรงค์ให้ มีการคัดแยกนํา้ มันพืชที่ใช้ แล้ วใส่ภาชนะ หรือขวดนํา้ มันพืชเก่า และ
ทํา งานทั่ ว ไปของระบบบํา บั ด นํา้ เสี ย
นําไปเก็บยังห้ องพักขยะประจําชั้น หลังจากนั้นให้ แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ ใน
พร้ อมทั้งจัดทํา รายงานตามแบบ ทส.1
ห้ องพักขยะรวม เพื่อรอการนําไปจําหน่ายให้ กบั แหล่งรับซื้อ
และ ทส.2 ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน
การ
3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุง
ให้ เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะแห้ ง เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์ หรือ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
กําจัด
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
นิติบุคคลอาคารชุด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากถังแยกกากตะกอนทุก 6 เดือน หรือเมื่อถังเต็ม
5. จัดให้ มีการกําจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะโดยใช้ พ้ ืนที่สเี ขียวบริเวณใกล้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (14) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
เคียงกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ขนาดพื้นที่ 0.95 ตารางเมตร จํานวน 1 บ่อ
ด้ วยวิธี Soil Bed โดยใช้ แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่าน
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
6. จัดให้ มีการกํา จัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบํา บัดนํา้ เสียโดยใช้ พ้ ื นที่สีเขียว
บริเวณใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวมขนาดพื้นที่ 0.7 ตารางเมตร ด้ วยวิธี
Soil Bed
7. จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานระบบบํา บัด
นํา้ เสีย ของโครงการอย่ า งเข้ า ใจ โดยให้ เ ข้ า รั บ การอบรมกับ บริ ษั ท ตั ว แทน
จําหน่ายระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจําในการเดินเครื่อง และบํารุง
รักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
8. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่ อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้น
ตามคู่มือของแต่ ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่ อมบํา รุงในแต่ ละครั้ ง
และเพื่อให้ อปุ กรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
9. จัดอุปกรณ์สาํ รอง (Spare part) ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกประเภทอย่างละ 1
ชุด ไว้ ในโครงการ เพื่อใช้ เปลี่ยนอุปกรณ์ท่เี สียหายได้ ทนั ที โดยไม่ต้องพักการ
เดินระบบนานจนทําให้ เกิดปั ญหานํา้ เสียที่ไม่ ได้ บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะ
10. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้ อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้ าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้
อยู่ ในสภาพปิ ดมิดชิดเป็ นประจํา เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของละอองนํา้ เสีย
และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนํา้ เสีย
11. ตีเส้ นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบําบัดนํา้ เสีย
รวมให้ ชดั เจน และเขียนป้ ายถาวรแจ้ งว่า “บริเวณนี้เป็ นบ่อบําบัดนํา้ เสีย”
12. กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํา้ เสีย ให้ ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป และไม่ ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้
ชัดเจนล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 วัน ซึ่งขณะปฏิบัติงานให้ ติดตั้งแผงกั้นรถและ
วางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบัติ
งานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ
13. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (15) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.6 การคมนาคมและการขนส่ง

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

14. ตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํา้ ทิ้ ง ที่ผ่ า นการบํา บั ด นํา้ เสี ย รวม จํา นวน 1 จุ ด ได้ แ ก่
บ่อตรวจคุณภาพนํา้ (ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน
2 ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x 1.2 เมตร) เพื่อให้ สามารถมองเห็นสภาพนํา้ ในบ่ อ
ได้ และเก็บตัวอย่างนํา้ ได้ สะดวกตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ
15. จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียในแต่ ละวัน
ตามแบบ ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปตามกฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแบบการเก็บสถิติ
และข้ อมูลการจัดทํา บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํา งานของ
ระบบบําบัดนํา้ เสีย พ.ศ. 2555
- ช่ ว งเปิ ดดํา เนิ น การมี ร ถยนต์ จ ากผู้ พั ก อาศั ยจํา นวน 59 คั น 1. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด แจ้ งให้ ผ้ ูซ้ ือรับทราบภาระค่าใช้ จ่าย
ส่วนกลางใน ปี ที่ 6 ที่ต้องเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ ดูแลบํารุงรักษาระบบที่
ทําให้ เกิดการกีดขวางการจราจร และทําให้ มีค่า LOS ของถนน
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเพิ่มขึ้น แต่ค่า LOS ในซอยสุขุมวิท 31
จอดรถอัตโนมัติภายในโครงการ ตั้งแต่ต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
และถนนสุขุมวิท มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้ อย
ซื้อห้ องชุด
2. บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์ ดิ เ วลลอปเม้ น ท์ จํา กั ด เป็ นผู้ ดู แ ลรั ก ษาระบบจอดรถ
อัตโนมั ติเ ป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากส่ งมอบระบบจอดรถอัต โนมั ติใ ห้ กับ
นิติบุคคลอาคารชุดตามเงื่อนไขที่บริษัททําสัญญากับผู้จาํ หน่ายระบบ โดยจะมี
ช่ างเข้ ามาให้ บริการซ่ อมบํา รุงเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินเมื่อโครงการแจ้ งข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับช่ าง
ซ่อมบํารุงแล้ ว ช่างของบริษัทซ่อมบํารุงจะเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาภายใน 2 ชั่วโมง
โดยให้ บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และจะทําการซ่อมแซมระบบ ครั้งใหญ่ปีละ
1 ครั้ง เพื่อเป็ นการตรวจเช็คการทํางานของระบบว่ามีอะไหล่ ส่วนใดต้ องการ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซม
3. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํา กัด มอบเงินให้ เพิ่มเติม 1,000,000
บาท (หนึ่ง ล้ า นบาทถ้ ว น) ให้ แ ก่ นิติ บุค คลอาคารชุ ด หลั ง จากจดทะเบี ย น
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ วเสร็จทันที เพื่อสมทบช่วยด้ านค่าใช้ จ่ายในกรณีท่ตี ้ อง
เปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรและการดูแลรักษาระบบฯ
4. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประเมินค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
ที่รวมชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อเป็ นข้ อมูลค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ ภายในระยะเวลา

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (16) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- ตรวจสอบห้ า มมิใ ห้ ป ระกอบกิจ กรรม
ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้ างในบริเวณทีจ่ ัด
ไว้ สาํ หรับเป็ นพื้นทีจ่ อดรถยนต์ อันทําให้
พื้นทีจ่ อดรถยนต์ลดลงทุกวันตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํา งานของ
ระบบจอดรถอัตโนมัติเป็ นประจํา เดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน
การ
- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของระบบ
จอดรถอั ต โนมั ติ เ ป็ นประจํา ทุ ก เดื อ น
ตลอดอายุการใช้งานจากช่างผู้ชาํ นาญการ
ของบริษัทผู้ติดตั้ง
- ตรวจสอบป้ ายแนะนํา การใช้ งานระบบ
จอดรถอัตโนมัติ ให้ มี ส ภาพดี อ ยู่ เ สมอ
หากชํารุดต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
20 ปี ข้ างหน้ า เพื่อให้ นิติบุคคลอาคารชุดใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริหารจัดการ
ระบบฯ ของนิ ติ บุ คคลอาคารชุ ดในอนาคต โดยมี ค่าใช้ จ่ ายเป็ นจํา นวนเงิ น
4,323,757 บาท (สี่ล้า นสามแสนสองหมื่นสามพั นเจ็ดร้ อยห้ า สิบเจ็ด บาท
ถ้ วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ ทาํ สัญญากับผู้จาํ หน่ายระบบฯ ในระยะเวลา 5 ปี แรกแล้ ว
โดยมีค่าใช้ จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 544,261 บาท (ห้ าแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั สองร้ อยหก
สิบเอ็ดบาทถ้ วน)
5. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จัดให้ มีการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ของ
โครงการ และผู้ใช้ งานโดยฝึ กอบรมในเรื่องของขั้นตอนการใช้ งานระบบจอด
รถ ข้ อควรรู้ ข้ อควรระวัง วิธีการแก้ ไขปั ญหาเบื้องต้ น และอื่นๆ เพื่อให้ เจ้ า
หน้ าที่หรือผู้ใช้ งานได้ ร้ แู ละเข้ าใจหลักการทํางานของระบบมากยิ่งขึ้น สามารถ
ใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้ อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ
6. จัดให้ รถยนต์ของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ ซึ่งสามารถเข้ า -ออกได้
สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้ า-ออก เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาแถวคอยของ
รถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขมุ วิท 31
7. จัดทํา ป้ ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้ า-ออก พร้ อมติดตั้งสัญญาณไฟกระ
พริบเพื่อเป็ นจุ ดสังเกตให้ ผ้ ูขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้ าสู่โครงการ สามารถมอง
เห็นได้ ชัดเจน
8. ห้ ามติ ด ตั้ ง หรื อ จั ด ทํา ป้ าย หรื อ วั ส ดุ ใ ดๆ ที่เ ป็ นอุ ป สรรคในการมองเห็น
บริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ พร้ อมทั้งจัดให้ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการ
มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
9. จัดให้ มีเส้ นแบ่ งช่ องจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แสดงทิศทางการ
เดินรถ แนวเส้ นที่จอดรถยนต์อย่ างชัดเจน เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
10. จัดให้ มีกระจกนูนโค้ ง ในบริเวณทางแยก หรือจุ ดลับสายตาที่ยากต่อการมอง
เห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพื่ อ
ความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโครงการ
11. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้ าย และสัญญาณจราจรใน
โครงการให้ เป็ นไปตามที่ได้ ออกแบบไว้ และใช้ การได้ ดีอยู่เสมอ หากเกิดการ
เสียหายต้ องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (17) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นิติบุคคลอาคารชุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
12. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํา นวย
ความสะดวก และจั ด ระบบการจราจรบริ เ วณทางเข้ า -ออกพื้ นที่โครงการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไม่ ให้ มีการจอดรถกีดขวางบริเวณบนถนน
ซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันรถติด และชะลอตัวบริเวณ
ด้ านหน้ าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
13. จัดให้ มีท่จี อดรถยนต์ จํานวน 59 คัน แบ่งเป็ นที่จอดรถยนต์แบบปกติ 32 คัน
บริเวณชั้นใต้ ดิน-1 และชั้นใต้ ดิน-2 และจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
แบบ Lift-sliding Parking System จํา นวน 27 คัน บริเวณชั้นใต้ ดิน-2 และ
ห้ ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้ างที่จัดไว้ สาํ หรับเป็ นที่จอดรถยนต์
อันจะทําให้ พ้ ืนที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ ในรายงานฯ
14. จัดให้ มีการบํารุงรักษาระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์
ของระบบจอดรถอัตโนมัติ โดยช่ างผู้ชาํ นาญการอย่างต่ อเนื่องเป็ นประจํา ทุก
เดือนตลอดอายุการใช้ งาน หรือตามคู่มือของระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติจาก
ช่ า งผู้ ชํา นาญการของบริ ษั ท ผู้ ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
15. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดูแลระบบของที่จอดรถอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ า
รับการฝึ กอบรมการใช้ งาน การแก้ ไขเบื้องต้ น จากบริษัทผู้ติดตั้งระบบ รวมทั้ง
จั ด ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ช่วยเหลือดูแลผู้พักอาศัยในช่ วงเช้ า และเย็นที่มีการใช้ งาน
หนาแน่น
16. จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศ ภายในระบบ
จอดรถยนต์อัตโนมัติ และจัดให้ มีผังแสดงตํา แหน่ งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ และป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณห้ องควบคุมระบบ
17. จัดให้ มีระบบสํารองไฟฟ้ าสําหรับระบบจอดรถอัตโนมัติ
18. จัดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธกี ารปฏิบัติในการใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติแก่
ผู้พักอาศัยให้ เข้ าใจถึงการทํา งานของระบบ เช่ น วิธีการขับรถเข้ าไปจอดใน
ระบบจอดรถอัตโนมัติ ให้ ดึงเบรคมือรถ ปิ ดกระจกรถ ไม่ท้ งิ สิ่งของสําคัญหรือ
เด็กไว้ และล็อครถให้ เรียบร้ อยก่อนออกจากที่จอดรถยนต์ เป็ นต้ น เพื่อลด
โอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
19. ต้ องแจ้ งหรือประชาสัมพันธ์ให้ กบั ลูกค้ ารับทราบถึงรายละเอียดระบบที่จอดรถ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (18) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายในโครงการให้ ชั ด เจน โดยติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เ วณสํา นั ก งานขายพร้ อมระบุ
“โครงการจัดให้ มีท่จี อดรถแบบปกติในชั้นใต้ ดิน-1 และชั้นใต้ ดิน-2 จํานวน
32 คั น และจั ด ให้ มี ท่ี จ อดรถด้ ว ยระบบจอดรถอั ต โนมั ติ ในชั้ น ใต้ ดิ น -2
จํานวน 27 คัน รวมทั้งสิ้น 59 คัน ” รวมถึงระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ และไม่มกี ารกําหนดที่จอดรถยนต์ประจํา ซึ่งทําให้ เกิดการหมุนเวียน
ที่จอดรถยนต์ไ ด้ มากกว่ าแบบกํา หนดที่จอดรถยนต์ พร้ อมทั้งห้ ามไม่ ให้ นาํ
รถยนต์จอดในพื้นที่สาธารณะข้ างเคียงโดยเด็ดขาด
20. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ผ้ ูพักอาศัยใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ และ
รถไฟฟ้ า BTS เพื่อลดการติดขัดของจราจร และประชาสัมพันธ์เส้ นทางลั ด
รอบๆ พื้นที่โครงการให้ ผ้ ูพักอาศัยทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้ นทางการจราจรที่มี
ปัญหาการจราจรติดขัด
21. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูใช้ รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อเข้ าจอดเรียบร้ อยแล้ ว
รวมทั้งรณรงค์งดใช้ เสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ
22. รณรงค์ให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร
23. สํา หรั บ ผู้ ท่ีม าติ ด ต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการ โครงการจะแจกบั ต รอนุ ญ าต
ชั่วคราว และสามารถจอดรถยนต์ได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากจอดนานเกินเวลาที่
กํา หนดจะคิ ด อัตราค่ า จอดรถยนต์ ตามกฎเกณฑ์ท่ีนิติ บุ ค คลอาคารชุ ด ของ
โครงการกําหนด เพื่อเป็ นการจํากัดรถของบุคคลภายนอกโครงการเข้ ามาจอด
รถในพื้นที่โครงการ
- ในการก่อสร้ างโครงการมีคนเข้ าอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่ง
เป็ นการใช้ ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นทีพ่ กั อาศัยเช่นเดิม
- การก่อสร้ างอาคารของโครงการ ในกรณีท่ไี ม่ มีการควบคุมการ
ก่อสร้ างให้ ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้ อกําหนด
ทางสถาปัตยกรรมตามที่กาํ หนดได้
ทีด่ นิ ประเภท ย.10 บริเวณ ย.10-4 เป็ นทีด่ นิ ประเภทอยูอ่ าศัย
หนาแน่นมาก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รองรับการอยูอ่ าศัยในบริเวณพื้นที่
เขตเมืองชัน้ ในทีต่ อ่ เนือ่ งกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และ
เขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน ทีด่ นิ ประเภทนี้ห้ามใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าํ หนด 29 ประเภท

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (19) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-
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4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

3.8 การสือ่ สารและการโทรคมนาคม

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การใช้ ประโยชน์ท่ดี ินประเภทนี้ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี้
- มีอตั ราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8 : 1
- มีอัตราส่วนของที่ว่างต่ อพื้นที่อาคารรวมไม่ น้อยกว่ าร้ อย
ละ 4.0
- มีพ้ ืนที่นาํ้ ซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้ นไม้ ไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 50
ของพื้นที่ว่าง
- การออกแบบโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่
ที่ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารใช้ ประโยชน์ ท่ี ดิ น อยู่ ใ นประเภท
ย.10-4 ประกอบกิจการอาคารชุดพักอาศัย เข้ าข่ายเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ สํา หรับ ประเภทของโครงการไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นข้ อ ห้ าม
(1)-(29) และโครงการออกแบบให้ อาคารมีอัต ราส่ว นพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็ น 6.42 : 1 อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวมร้ อยละ 5.42 มีพ้ ืนที่นาํ้ ซึมผ่านได้ ร้อยละ69.18 ของ
พื้นที่ว่าง การดําเนินโครงการจึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดผังเมือง
- การพัฒ นาโครงการ เป็ นอาคารชุ ดพั ก อาศั ย สูง 8 ชั้ น และ - เจ้ าของโครงการต้ องทําหนังสือแจ้ งต่ ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง หากถูก
ใต้ ดิน 2 ชั้น จํานวน 1 อาคาร อาจส่งผลกระทบต่อการบดบัง
บดบังสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุ จากการก่อสร้ างอาคารโครงการ ให้ สามารถ
คลื่ นสัญญาณวิท ยุ แ ละโทรทัศน์ของบางสถานี ซึ่งบริ เวณที่มี
แจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการแก้ ไขผลกระทบดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ให้
โอกาสถูกบดบังหรือบริเวณที่จะเกิดการอับสัญญาณ
แจ้ งเจ้ าของโครงการได้ ต้ังแต่ เริ่มการก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จ จนถึงเปิ ด
ดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี กรณีท่ที ้งั 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตั้งคณะ
กรรมการประสานงานแก้ ไขปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหา
ข้ อยุ ติท่เี ป็ นธรรมต่ อทั้งสองฝ่ าย ประกอบด้ ว ย เจ้ าของโครงการ ผู้ได้ รับผล
กระทบจากการก่อสร้ างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นกลาง และทั้ง
สองฝ่ ายยอมรับ
- เนื่ อ งจากกิจ กรรมของโครงการ เป็ นอาคารพั ก อาศั ย ที่เ ป็ น 1. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดู แลความเรียบร้ อยตลอด
สั ง คมเมื อ ง ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ อาคารพั ก อาศั ย อื่ น ๆ
24 ชั่วโมง
ในบริเวณใกล้ เคียง ซึ่งมีพฤติกรรมการดํา รงชี วิตที่มีรูปแบบ 2. จัดให้ มี รปภ. ดูแลความเรียบร้ อยในโครงการตลอดเวลา
ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่คล้ ายคลึงกัน ผลกระทบที่คาดว่าจะ 3. จัดให้ มีกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้ า -ออกโครงการลานจอดรถยนต์
เกิดขึ้นจึงไม่มีนัยสําคัญ
และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (20) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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-
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้ นจากลานจอดรถยนต์ของ
ผูเ้ ข้าพักอาศัยจํ านวน 59 คัน
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ าจะเกิด ขึ้น 0.003 มก./ลบ.ม.
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุบัน (0.068 มก./
ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็ น 0.071 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คาดว่ าจะเกิด

4. จั ดให้ มี กิจกรรมส่ ง เสริ ม ความสัม พั น ธ์ข องผู้ พั ก อาศั ยในโครงการ และต่ อ
ชุมชนโดยรอบโครงการ

- ด้ า นสั ง คม เห็ น ว่ า ในเขตวั ฒ นานั้ น เป็ นแหล่ ง ที่ พั ก อาศั ย
การค้ า และการบริการ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พทํา
ธุรกิจ ค้ าขาย และรับจ้ างทั่วไป การดําเนินการของโครงการก็
เป็ นการส่ งเสริ มด้ านที่พักอาศัย เป็ นลั กษณะเดียวกับอาคาร
อื่นๆ ในบริเวณใกล้ เคียง ซึ่งมีพฤติกรรมการดํา รงชีวิตที่มีรูป
แบบประเพณี ขนบธรรมเนียมที่คล้ ายคลึงกัน ผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง ประกอบกับโครงการได้
จัดให้ มีพ้ ืนที่สนั ทนาการ ซึ่งประกอบด้ วย สระว่ายนํา้ ห้ องออก
กํา ลั ง กาย และพื้ นที่ส วน เพื่อ เป็ นพื้ นที่พบปะสัง สรรค์ และ
สร้ างสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างผู้พักอาศัยภายในโครงการ
1. คุณภาพอากาศ
- เกิดจากการระบายความร้ อนออกจากเครื่องปรับอากาศออกสู่
บรรยากาศภายนอกโดยรอบโครงการ
- ภายในอาคารมีภาระการทําความเย็นประมาณ 228.62 ตัน เกิด
ความร้ อนจากคอยล์ร้อนสูบ่ รรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ
0.021 OC ทํา ให้ อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เพิ่ ม ขึ้ นจาก 35.6 ๐ C เป็ น
35.621 ๐ C คาดว่าเกิดขึ้นแบบไม่มนี ยั สําคัญ
- สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลล่ านิวโมฟิ ลา (Legionella
pneumophila) เป็ นเชื้อที่ก่อให้ เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็ นโรค
ปอดอักเสบเฉี ยบพลั น เชื้อนี้จะอาศัยอยู่ ในแหล่ งที่มีอุณหภูมิ
เหมาะสม (25-45oC)
1. ปลูกไม้ ยืนต้ นตามแนวรั้ วโครงการ เพื่อเป็ นแนวกํา บังความร้ อนจากเครื่ อง
ปรับอากาศ
2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้ วัสดุท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมทั้ง
พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้ อาคาร
ไม่ร้อน หรือไม่ มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้ เครื่องปรับอากาศได้
ในระดับหนึ่ง
3. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็ นประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็ นการป้ องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อ
แบคทีเรียต่างๆ ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. ออกแบบให้ มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิ ดประตูอาคารบางจุ ด
เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
6. จั ด ให้ มี พ้ ื นที่ สี เ ขี ย ว โดยการปลู ก ต้ นไม้ ชนิ ด ต่ างๆเพื่ อช่ วยดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอนั เนื่องจากการคายนํา้ ของพืช และการ
ระเหยนํา้ จากผิวดิน
7. ติดป้ ายประกาศให้ ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ติดตั้งไว้ บริเวณที่สามารถมองเห็นได้
8. ติดตั้งป้ ายจํา กัดความเร็วของรถที่เข้ า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
เพื่อลดความเร็ว และป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นอันเนื่องจากถนน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (21) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-
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-

-

-

-

ขึ้น 0.004 มก./ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปัจจุบัน (0.031 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็ น 0.035 มก./ลบ.ม.
กรณีที ่ 2 รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.116
มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 0.12 มก./ลบ.ม. (ค่ า มาตรฐาน
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.005 ppm
รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุบัน (0.001 ppm)
จะเพิ่ม เป็ น 0.006 ppm (ค่ ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เ กิน 0.12
ppm)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.07 มก./
ลบ.ม.
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการใน
ปั จ จุ บั น (0.85 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 0.92 มก./ลบ.ม.
(ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
กรณี ที ่ 2 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
(1.484 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่ ม เป็ น 1.55 มก./ลบ.ม. (ค่ า
มาตรฐาน 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่ าจะเกิดขึ้น 0.011
ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุ บั น (3.11
ppm) จะเพิ่ ม เป็ น 3.12 ppm (ปั จ จุ บั น ไม่ มี ค่ า มาตรฐาน
กําหนดไว้ )
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.003 ppm
กรณี ที ่ 1 รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของโครงการในปั จ จุ บั น
(0.0246 ppm) จะเพิ่ มเป็ น 0.028 ppm (ค่ า มาตรฐาน
24 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm)
กรณีที ่ 2 รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.068
ppm) จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 0.071 ppm (ค่ า ม า ต ร ฐ า น 24 ช ม .
ไม่เกิน 0.17 ppm)

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (22) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็ นก๊าซที่ทาํ ให้ เกิดภาวะ
โลกร้ อน เกิ ด ขึ้ นประมาณ 212.84 กรั ม /ชั่ ว โมง เที ย บเป็ น
คาร์บอนที่เกิดขึ้น 58.63 กรั ม/ชั่วโมง ขณะที่ต้นไม้ ในโครงการ
ดูดซับ CO2 ได้ 314.78 กรัม/ชั่วโมง ซึ่งสามารถดูดซับได้ ท้งั หมด
ไอเสียรถยนต์ จะมีค่าจุความร้ อน 1.60 BTU การเผาไหม้ เชื้ อ
เพลิงทํา ให้ เกิดไอเสีย พร้ อมความร้ อนจากการเผาไหม้ สู่อ ากาศ
ภายนอก 0.006 OC ซึ่งเป็ นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบไม่ มีนัยสํา คัญ
ต่อการเกิดผลกระทบ
2. เสียงดังจาก การเข้าพักอาศัย
เมื่อมีผ้ ูพักอาศัยเข้ ามาพักเป็ นจํานวนมาก อาจส่งผลกระทบด้ าน
เสียง อาทิ เช่น
1. เสียงดังจากรถยนต์
2. เสียงดังจากการพูดคุยของผู้พักอาศัย
ด้านจิ ตใจ
- เสียงที่เกิดจากการรถยนต์ และการตะโกนคุยกันของผู้พักอาศัย
อาจทําให้ เกิดเหตุราํ คาญได้
3. อุบตั ิเหตุจากการจราจร
- การพัฒนาโครงการจะทําให้ มีผ้ ูเข้ าพักอาศัยในบริเวณนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 320 คน เป็ นผลให้ ก ารจราจรบนซอยสุขุ ม วิ ท 31
และถนนสุขุมวิท เพิ่มจํานวนขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุทางท้ องถนนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น
- การจราจรในโครงการ โดยเฉพาะมุมอับ ซึ่งก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ
และเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้
ค่าระดับความหนาแน่นของถนนที่เกี่ยวข้ อง
- ซอยสุขุมวิท 31 มีความหนาแน่ นเพิ่มขึ้นเล็ก น้ อย โดยในช่ วง
เวลาเร่ งด่ วนเช้ า นอกเวลาเร่ งด่ วน และชั่ ว โมงเร่ งด่ วนเย็น มี
ระดับการให้ บริการดังเดิม เท่ากับ F,B และ E ตามลําดับ
- ถนนสุขุมวิท มีความหนาแน่ นเพิ่มขึ้นเล็กน้ อย โดยในช่ วงเวลา

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

1. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด แจ้ งให้ ผ้ ูซ้ ือรับทราบภาระค่าใช้ จ่าย
ส่วนกลางใน ปี ที่ 6 ที่ต้องเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ ดูแลบํารุงรักษาระบบที่
จอดรถอัตโนมัติภายในโครงการ ตั้งแต่ ต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ซื้อห้ องชุด
2. บริ ษัท แบล็ค ฟิ นน์ ดิเ วลลอปเม้ นท์ จํา กัด เป็ นผู้ ดู แ ลรั ก ษาระบบจอดรถ
อัตโนมั ติเป็ นระยะเวลา 5 ปี หลั งจากส่ งมอบระบบจอดรถอัต โนมั ติใ ห้ กับ
นิติบุคคลอาคารชุดตามเงื่อนไขที่บริษัททําสัญญากับผู้จาํ หน่ายระบบ โดยจะมี
ช่ างเข้ ามาให้ บริการซ่ อมบํารุงเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินเมื่อโครงการแจ้ งข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับช่ าง
ซ่อมบํารุงแล้ ว ช่างของบริษัทซ่อมบํารุงจะเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาภายใน 2 ชั่วโมง
โดยให้ บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และจะทําการซ่อมแซมระบบ ครั้งใหญ่ปีละ
1 ครั้ง เพื่อเป็ นการตรวจเช็คการทํางานของระบบว่ามีอะไหล่ ส่วนใดต้ องการ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซม

1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเข้ าสู่พ้ ืนที่โครงการให้ มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ทําป้ ายประกาศให้ ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุ ป กรณ์เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและเครื่ อ งจั ก ร เช่ น ปั๊ ม นํา้ เครื่ อ งปรั บ
อากาศ เป็ นต้ น ให้ มี ป ระสิท ธิภ าพดี อ ยู่ เ สมอ เพื่ อ ป้ องกัน เสียงดั งจากการ
ทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้ นไม้ ในโครงการให้ ดีอยู่เสมอ เพื่อช่ วยเป็ น
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (23) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เร่ งด่ วนเช้ า นอกเวลาเร่ งด่ วน และชั่วโมงเร่ งด่ วนเย็น มีระดับ 3. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํา กัด มอบเงินให้ เพิ่มเติม 1,000,000
การให้ บริการดังเดิม เท่ากับ F,D และ E ตามลําดับ
บาท (หนึ่ง ล้ า นบาทถ้ ว น) ให้ แ ก่ นิติบุค คลอาคารชุ ด หลั ง จากจดทะเบี ย น
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ วเสร็จทันที เพื่อสมทบช่วยด้ านค่าใช้ จ่ายในกรณีท่ตี ้ อง
เปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรและการดูแลรักษาระบบฯ
4. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประเมินค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
ที่รวมชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อเป็ นข้ อมูลค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ ภายในระยะเวลา
20 ปี ข้ างหน้ า เพื่อให้ นิติบุคคลอาคารชุดใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริหารจัดการ
ระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุ ด ในอนาคต โดยมีค่า ใช้ จ่า ยเป็ นจํา นวนเงิน
4,323,757 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามพั นเจ็ด ร้ อ ยห้ า สิบเจ็ด บาท
ถ้ วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ ทาํ สัญญากับผู้จาํ หน่ายระบบฯ ในระยะเวลา 5 ปี แรกแล้ ว
โดยมีค่าใช้ จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 544,261 บาท (ห้ าแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั สองร้ อยหก
สิบเอ็ดบาทถ้วน)
5. บริษัท แบล็คฟิ นน์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จัดให้ มีการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ของ
โครงการ และผู้ใช้ งานโดยฝึ กอบรมในเรื่องของขั้นตอนการใช้ งานระบบจอด
รถ ข้ อควรรู้ ข้ อควรระวัง วิธีการแก้ ไขปั ญหาเบื้องต้ น และอื่นๆ เพื่อให้ เจ้ า
หน้ าที่หรือผู้ใช้ งานได้ ร้ แู ละเข้ าใจหลักการทํางานของระบบมากยิ่งขึ้น สามารถ
ใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้ อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ
6. จัดให้ รถยนต์ของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการ ซึ่งสามารถเข้ า -ออกได้
สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้ า-ออก เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาแถวคอยของ
รถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนซอยสุขมุ วิท 31
7. จัดทํา ป้ ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้ า-ออก พร้ อมติดตั้งสัญญาณไฟกระ
พริบเพื่อเป็ นจุ ดสังเกตให้ ผ้ ูขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้ าสู่โครงการ สามารถมอง
เห็นได้ ชัดเจน
8. ห้ ามติ ด ตั้ ง หรื อ จั ด ทํา ป้ าย หรื อ วั ส ดุ ใ ดๆ ที่เ ป็ นอุ ป สรรคในการมองเห็น
บริเวณทางเข้ า-ออกโครงการ พร้ อมทั้งจัดให้ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการ
มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
9. จัดให้ มีเส้ นแบ่ งช่ องจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แสดงทิศทางการ
เดินรถ แนวเส้ นที่จอดรถยนต์อย่ างชัดเจน เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (24) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
10. จัดให้ มีกระจกนูนโค้ ง ในบริเวณทางแยก หรือจุ ดลับสายตาที่ยากต่อการมอง
เห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพื่ อ
ความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโครงการ
11. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้ าย และสัญญาณจราจรใน
โครงการให้ เป็ นไปตามที่ได้ ออกแบบไว้ และใช้ การได้ ดีอยู่เสมอ หากเกิดการ
เสียหายต้ องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
12. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึ กอบรมทักษะด้ านการจราจรอํา นวย
ความสะดวก และจั ด ระบบการจราจรบริ เ วณทางเข้ า -ออกพื้ นที่โครงการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไม่ ให้ มีการจอดรถกีดขวางบริเวณบนถนน
ซอยสุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ เพื่อป้ องกันรถติด และชะลอตัวบริเวณ
ด้ านหน้ าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
13. จัดให้ มีท่จี อดรถยนต์ จํานวน 59 คัน แบ่งเป็ นที่จอดรถยนต์แบบปกติ 32 คัน
บริเวณชั้นใต้ ดิน-1 และชั้นใต้ ดิน-2 และจัดให้ มีท่จี อดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
แบบ Lift-sliding Parking System จํา นวน 27 คัน บริเวณชั้นใต้ ดิน-2 และ
ห้ ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้ างที่จัดไว้ สาํ หรับเป็ นที่จอดรถยนต์
อันจะทําให้ พ้ ืนที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ ในรายงานฯ
14. จัดให้ มีการบํารุงรักษาระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์
ของระบบจอดรถอัตโนมัติ โดยช่ างผู้ชาํ นาญการอย่างต่ อเนื่องเป็ นประจํา ทุก
เดือนตลอดอายุการใช้ งาน หรือตามคู่มือของระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติจาก
ช่ า งผู้ ชํา นาญการของบริ ษั ท ผู้ ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
15. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดูแลระบบของที่จอดรถอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง และเข้ า
รับการฝึ กอบรมการใช้ งาน การแก้ ไขเบื้องต้ น จากบริษัทผู้ติดตั้งระบบ รวมทั้ง
จัด ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ช่วยเหลือดูแลผู้พักอาศัยในช่ วงเช้ า และเย็นที่มีการใช้ งาน
หนาแน่น
16. จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศ ภายในระบบ
จอดรถยนต์อัตโนมัติ และจัดให้ มีผังแสดงตํา แหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ และป้ ายแนะนําการใช้ อปุ กรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณห้ องควบคุมระบบ
17. จัดให้ มีระบบสํารองไฟฟ้ าสําหรับระบบจอดรถอัตโนมัติ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (25) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4. ความเจ็ บป่ วยที่เกิดจากความเกีย่ วข้องทางนํ้า

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

1. จัดถังสํารองนํา้ ใช้ ภายในโครงการ ประกอบด้ วย ถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน จํานวน 2 ถัง
มีปริมาตรรวม 75.0 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า จํา นวน 2 ถัง

18. จัดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธกี ารปฏิบัติในการใช้ งานระบบจอดรถอัตโนมัติแก่
ผู้พักอาศัยให้ เข้ าใจถึงการทํา งานของระบบ เช่ น วิธีการขับรถเข้ าไปจอดใน
ระบบจอดรถอัตโนมัติ ให้ ดึงเบรคมือรถ ปิ ดกระจกรถ ไม่ท้ งิ สิ่งของสําคัญหรือ
เด็กไว้ และล็อครถให้ เรียบร้ อยก่อนออกจากที่จอดรถยนต์ เป็ นต้ น เพื่อลด
โอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
19. ต้ องแจ้ งหรือประชาสัมพันธ์ให้ กบั ลูกค้ ารับทราบถึงรายละเอียดระบบที่จอดรถ
ภายในโครงการให้ ชั ด เจน โดยติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เ วณสํา นั ก งานขายพร้ อมระบุ
“โครงการจัดให้ มีท่จี อดรถแบบปกติในชั้นใต้ ดิน-1 และชั้นใต้ ดิน-2 จํานวน
32 คั น และจั ด ให้ มี ท่ี จ อดรถด้ ว ยระบบจอดรถอั ต โนมั ติ ในชั้ น ใต้ ดิ น -2
จํานวน 27 คัน รวมทั้งสิ้น 59 คัน ” รวมถึงระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ และไม่มกี ารกําหนดที่จอดรถยนต์ประจํา ซึ่งทําให้ เกิดการหมุนเวียน
ที่จอดรถยนต์ไ ด้ มากกว่ าแบบกํา หนดที่จอดรถยนต์ พร้ อมทั้งห้ ามไม่ ให้ นาํ
รถยนต์จอดในพื้นที่สาธารณะข้ างเคียงโดยเด็ดขาด
20. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ ผ้ ูพักอาศัยใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ และ
รถไฟฟ้ า BTS เพื่อลดการติดขัดของจราจร และประชาสัมพันธ์เส้ นทางลั ด
รอบๆ พื้นที่โครงการให้ ผ้ ูพักอาศัยทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้ นทางการจราจรที่มี
ปัญหาการจราจรติดขัด
21. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูใช้ รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อเข้ าจอดเรียบร้ อยแล้ ว
รวมทั้งรณรงค์งดใช้ เสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ
22. รณรงค์ให้ ผ้ ูพักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร
23. สํา หรั บ ผู้ ท่ีม าติ ด ต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการ โครงการจะแจกบั ต รอนุ ญ าต
ชั่วคราว และสามารถจอดรถยนต์ได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากจอดนานเกินเวลาที่
กํา หนดจะคิ ด อัตราค่ า จอดรถยนต์ ตามกฎเกณฑ์ท่ีนิติ บุ ค คลอาคารชุ ด ของ
โครงการกําหนด เพื่อเป็ นการจํากัดรถของบุคคลภายนอกโครงการเข้ ามาจอด
รถในพื้นที่โครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (26) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความจุรวม 20 ลูกบาศก์เมตร สําหรับสํารองนํา้ ใช้ ท่วั ไป มีปริมาตรรวม 95.0
ลูกบาศก์เมตร สํารองนํา้ ใช้ นาน 1.39 วัน โดยภายในถังเก็บนํา้ ทุกถังเคลือบ
สารป้ องกันการปนเปื้ อนสารพิษที่อาจซึ มผ่ านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบ
เป็ นชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค
2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิ ดวาล์วนํา้ ประปาของโครงการ เพื่อรับนํา้ จากการประปา
นครหลวงให้ อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้ นาํ้ จาก
ท่อนํา้ ประปา ในช่วงที่มีการใช้ นาํ้ สูงสุดของชุมชน
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํา้ และระบบเส้ นท่อประปาให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
หากพบว่ามีการชํารุดให้ รีบแก้ ไขทันที ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
4. เลือกใช้ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดนํา้ ได้ แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่น
ประหยัดนํา้ เป็ นต้ น รวมทั้งรณรงค์ให้ ผ้ ูใช้ บริการ และเจ้ าหน้ าที่ของโครงการ
ให้ ใช้ นาํ้ อย่างประหยัด
5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บนํา้ ใต้ดนิ และชัน้ หลังคา ให้ มคี วามมัน่ คงแข็งแรง ไม่มี
รอยรัว่ และรอยร้าว ทีท่ าํ ให้เกิดการปนเปื้ อนของนํา้ ภายนอกเข้าสูถ่ งั เก็บนํา้ ได้
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํา้ ใช้ เป็ นประจําสมํ่าเสมอตามคู่มือของ
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชํารุดต้ องรีบดําเนินการเพื่อแก้ ไขโดยทันที
7. ฝาบ่อเก็บนํา้ ใต้ ดิน ต้ องมีฝาบ่อปิ ดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อป้ องกันการ
ปนเปื้ อนของนํา้ ภายนอกเข้ าสู่ถงั เก็บนํา้ ทางฝาบ่อได้
8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํา้ ประปาเป็ นประจํา ในเรื่องของสี กลิ่น
และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บนํา้ ตลอดระยะเวลาดําเนินการทุก
1 เดือน
9. เก็บตัวอย่างนํา้ ในถังเก็บนํา้ ใต้ ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/
ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้ อนของนํา้ จากภายนอกถังหรือไม่
10. ล้ างทําความสะอาดถังเก็บนํา้ สํารองของโครงการทุกถัง ได้ แก่ ถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน
และถังเก็บนํา้ ชั้นดาดฟ้ า เป็ นประจําทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื้ อนของ
นํา้ ในถังเก็บสํา รอง โครงการต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ หรือช่ างของโครงการ มาล้ าง
ทําความสะอาดทันที
1. จัดให้ มีระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ชนิดดักไขมัน-แยกกากตะกอนและกรองเติม
5. การจัดการนํ้าเสีย
อากาศแบบผิวสัมผัส จํานวน 1 ชุด ขนาดรองรับนํา้ เสีย 60.0 ลูกบาศก์เมตร/
- เกิดเชื้อจุ ลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซั วที่ทาํ ให้ เกิดโรคได้ โดยเชื้อ

- เชื้ อโรค จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละสารเคมี ท่ี ป นเปื้ อนในนํา้ อาจส่ ง ผล
กระทบต่อระบบทางเดินอาหาร และผิวหนังได้

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (27) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โรคเหล่ านี้จะเข้ าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้ าทางปาก และกิน
โดยไม่ได้ ต้งั ใจ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

8.

7.

6.

4.
5.

3.

2.

วัน ซึ่งฝังอยู่ใต้ ดนิ ประกอบด้ วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังกรองเติม
อากาศแบบผิวสัมผัส ถังตกตะกอน โดยนํา้ ทีผ่ า่ นการบําบัดจะมีค่าตามมาตรฐาน
คุณภาพนํา้ ทิ้งของอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม โดยระบายนํา้ ด้ วยเครื่อ งสูบนํา้ ทิ้งแบบ Submersible Pump
(SP-01 และ 02) สําหรับสูบนํา้ ทิ้งขนาด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน
2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) ผ่านท่อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ระบายเข้ าสู่บ่อตรวจคุณภาพนํา้ ก่อนระบายออกสูท่ อ่ ระบายนํา้ สาธารณะบนซอย
สุขมุ วิท 31 ด้ านหน้ าโครงการ
รณรงค์ให้ มีการคัดแยกนํา้ มันพื ชที่ใช้ แล้ วใส่ ภาชนะ หรื อขวดนํา้ มั นพื ช เก่ า
และนําไปเก็บยังห้ องพักขยะประจําชั้น หลังจากนั้นให้ แม่บ้านรวบรวมไปเก็บ
ไว้ ในห้ องพักขยะรวม เพื่อรอการนําไปจําหน่ายให้ กบั แหล่งรับซื้อ
จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถงั ดักไขมันทุกสัปดาห์ ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุง
ให้ เรียบร้ อย แล้ วไปเก็บในห้ องพักขยะแห้ ง เพื่อรอการนําไปใช้ ประโยชน์ หรือ
กําจัด
สูบตะกอนสะสมออกจากถังแยกกากตะกอนทุก 6 เดือน หรือเมื่อถังเต็ม
จัดให้ มีการกํา จัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่ อเกรอะโดยใช้ พ้ ืนที่สีเขียวบริเวณ
ใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวม ขนาดพื้นที่ 0.95 ตารางเมตร จํานวน 1
บ่อด้ วยวิธี Soil Bed โดยใช้ แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติเปลี่ยนก๊าซมีเทน
ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
จัดให้ มีการกํา จัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบํา บัดนํา้ เสียโดยใช้ พ้ ืนที่สีเขียว
บริเวณใกล้ เคียงกับระบบบําบัดนํา้ เสียรวมขนาดพื้นที่ 0.7 ตารางเมตร ด้ วยวิธี
Soil Bed
จัดเจ้ าหน้ าที่โครงการเข้ ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานระบบบําบัดนํา้
เสียของโครงการอย่างเข้ าใจ โดยให้ เข้ ารับการอบรมกับบริษัทตั วแทนจําหน่าย
ระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจํา ในการเดินเครื่อง และบํา รุงรักษา
ระบบตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกชิ้น
ตามคู่มือของแต่ ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่ อมบํา รุงในแต่ ละครั้ง
และเพื่อให้ อปุ กรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (28) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9. จัดอุปกรณ์สาํ รอง (Spare part) ของระบบบําบัดนํา้ เสียทุกประเภทอย่างละ 1
ชุด ไว้ ในโครงการ เพื่อใช้ เปลี่ยนอุปกรณ์ท่เี สียหายได้ ทนั ที โดยไม่ต้องพักการ
เดินระบบนานจนทําให้ เกิดปั ญหานํา้ เสียที่ไม่ได้ บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนํา้
สาธารณะ
10. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้ อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้องเข้ าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้
อยู่ ในสภาพปิ ดมิดชิ ดเป็ นประจํา เพื่อป้ องกันการรั่ วไหลของละอองนํา้ เสีย
และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนํา้ เสีย
11. ตีเส้นสีแดง ความกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบําบัดนํา้ เสีย
รวมให้ ชดั เจน และเขียนป้ ายถาวรแจ้ งว่า “บริเวณนี้เป็ นบ่อบําบัดนํา้ เสีย”
12. กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํา้ เสีย ให้ ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป และไม่ ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยติดป้ ายประกาศให้
ชัดเจนล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 วัน ซึ่งขณะปฏิบัติงานให้ ติดตั้งแผงกั้นรถและ
วางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบัติ
งานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ
13. ปิ ดฝาบ่ อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้ องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ
14. ตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํา้ ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบํา บั ด นํา้ เสี ย รวม จํา นวน 1 จุ ด ได้ แ ก่
บ่อตรวจคุณภาพนํา้ (ออกแบบให้ ฝาด้ านบนบ่อเป็ นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน
2 ฝา ขนาดฝาละ 0.5 x 1.2 เมตร) เพื่อให้ สามารถมองเห็นสภาพนํา้ ในบ่อได้
และเก็บตัวอย่ างนํา้ ได้ สะดวกตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ
15. จัดเก็บสถิติ และข้ อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียในแต่ ละวัน
ตามแบบ ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปตามกฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแบบการเก็บสถิติ
และข้ อมูลการจัดทํา บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํา งานของ
ระบบบําบัดนํา้ เสีย พ.ศ. 2555
บริเวณรอบสระว่ายนํ้า และส่วนประกอบ
6. ความสะอาดของสระว่ายนํ้า
- การใช้ บริการสระว่ายนํา้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการแพร่ 1. ตรวจสอบการมี อ ยู่ และสภาพการใช้ งานอุป กรณ์ทาํ ความสะอาดสระว่ า ยนํา้

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (29) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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กระจายของเชื้อโรคต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
เครื่องมือวิเ คราะห์ คุณภาพนํา้ เครื่อ งตรวจนํา้ ไฟส่องสว่ าง ป้ ายแนะนํา การ
ปฐมพยาบาล ป้ ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
2. ดูแลความสะอาดของห้ องนํา้ ห้ องส้ วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
3. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ ายนํา้ ให้ ไม่ มีตะไคร่ นาํ้ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ
คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า
1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
2. ตรวจวัด Total Coliform และ Free Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
3. ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็ นด่าง ความกระด้ าง กรดไซยานูริก
คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ท่ที าํ ให้ เกิดโรค
ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายนํ้า
1. มีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยประจํา สระว่ ายนํา้ อย่ างน้ อย 1 คน ต่ อผู้ใช้ บริ การ
ไม่เกิน 100 คน กรณีท่เี กิน 100 คนให้ คิดเป็ น 100 คน ต้ องเป็ นผู้ท่ีมีความ
ชํา นาญในการว่ ายนํา้ ผ่ านการอบรมการช่ ว ยชี วิตคนจมนํา้ ปฐมพยาบาลได้
อยู่ประจําสระตลอดเวลาที่เปิ ดบริการ
2. จัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบัติสาํ หรับผู้ใช้ บริการ ติดไว้ บริเวณสระว่ายนํา้ ให้ มอง
เห็นชัดเจน
3. สถานที่เก็บสารเคมี ต้ องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอนั ตราย และห้ ามเข้ า
มีการระบายอากาศและการป้ องกันนํา้ ซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี
4. มีอปุ กรณ์ในการช่วยชีวติ ประจําสระว่ายนํา้ พร้ อมทั้งมีการฝึ กซ้ อมใช้ งาน ได้ แก่
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
- ห่ วงชู ชีพ เส้ นผ่ านศูนย์กลางอย่ า งน้ อ ย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผู กไว้ กับ เชื อ ก
ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้ างของสระว่ายนํา้ อย่างน้ อย 2 อัน
- ไม้ ช่วยชีวิต หรือวัตถุอ่ ืนใด ที่มีความยาวไม่ น้อยกว่ า 3.5 เมตร นํา้ หนักเบา
อย่างน้ อย 1 อัน และต้ องวางไว้ ท่ปี ลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายนํา้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (30) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- เครื่องช่วยหายใจ สําหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด
- ห้ องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา
5. มีป้ายแสดงวิธกี ารปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวติ คนจมนํา้ ในตําแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา้
6. มีโทรศั พท์ พร้ อมติดหมายเลขโทรศั พท์ท่ีสาํ คั ญๆ เช่ น โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํา้
1. จัดให้ มหี ้ องพักขยะประจําชั้น ขนาดพื้นที่ 2.04 ตารางเมตร/ชั้น ในชั้นที่ 1 และ
7. การจัดการขยะมู ลฝอย
3-8 สํา หรับชั้นที่ 2 มีขนาดพื้นที่ 2.51 ตารางเมตร โดยภายในห้ องพักขยะ
- เป็ นแหล่ ง เพาะพั น ธ์ ท่ี สาํ คั ญ ของเชื้ อโรค แมลงวั น หนู
ประจําชั้นจัดให้ มถี งั ขยะ ขนาด 100 ลิตร จํานวน 3 ถัง/แห่ง รองรับขยะเปี ยก
แมลงสาบ ซึ่งเป็ นพาหะนําโรคมาสู่คน
(ถังสีเขียว) ขยะแห้ งทัว่ ไป (ถังสีนาํ้ เงิน) ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และจัดให้ มี
ถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ถัง/แห่ง (ถังสีเทาฝาส้ม)
2. จัดให้ มีห้องพักขยะรวม จํานวน 1 แห่ง ภายในอาคาร มีจาํ นวน 3 ห้ อง ได้ แก่
ห้ องพักขยะเปี ยก มีพ้ ืนที่ 2.113 ตารางเมตร ห้ องพักขยะแห้ งทั่วไป และขยะ
รีไซเคิล มีพ้ ืนที่ 1.52 ตารางเมตร และห้ องพักขยะอันตราย มีพ้ ืนที่ 1.045
ตารางเมตร สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ นานไม่ น้อย
กว่า 3 วัน ภายในห้ องพักขยะรวม จัดให้ มีรางระบายนํา้ เพื่อรวบรวมนํา้ เสีย
จากการชะล้ าง และทํา ความสะอาดห้ องพักขยะเข้ าสู่ระบบบํา บัดนํา้ เสียรวม
ของโครงการแล้ วจะไหลรวมเข้ าสู่ท่อระบายนํา้ ภายในโครงการ แล้ วจึงระบาย
ออกท่อระบายนํา้ สาธารณะ
3. จัดทําป้ ายติดไว้ บริเวณหน้ าห้ องพักขยะทุกชั้นด้ วยข้ อความ “เปิ ดแล้ ว กรุณา
ปิ ดประตูให้ มดิ ชิด”
4. ตรวจสอบไม่ ให้ มี ขยะตกค้ างในโครงการ หากมี ขยะตกค้ างต้ องแจ้ งให้ เขต
วัฒนา เข้ ามาเก็บขนเพื่อนําไปกําจัดต่อไป
5. ให้ แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทําความ
สะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้ อมสํารวจและเก็บขยะที่ตกหล่ นนอก
ถังทุกครั้งที่เก็บขน
6. ให้ แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้ องพักขยะแต่ ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็ น
เวลาที่ส่วนใหญ่ผ้ พู ักอาศัยออกไปทํางานแล้ ว
7. จัดให้ มีถุงมือยางแจกให้ กบั แม่บ้าน เพื่อป้ องกันอันตรายจากสารเคมี และของ

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (31) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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8.อุบตั ิเหตุจากการเกิดอัคคีภยั
- เนื่องจากโครงการเป็ นอาคารขนาดใหญ่ การออกแบบโครงการ
ต้ องมี ก ารออกแบบระบบป้ องกัน และเตือ นเหตุ เ พลิ ง ไหม้ ท่ี
ความสอดคล้ อง และครบถ้ วนเป็ นไปตามกฎหมายข้ อบังคับของ
อาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้พักอาศัย

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ
มีคมที่ปะปนมากับขยะ
8. ส่งเสริมและเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ ผ้ ูพักอาศัยใน
โครงการรู้จักและเข้ าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่ น หลัก 4Rs
นั่ น คื อ Repair (ซ่ อ มแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซํา้ ) และ Recycle
(แปรรูปนํากลับมาใช้ ใหม่)
9. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชั้น ตลอดจนห้ องพักขยะรวมบริเวณชั้น
ล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ ายเสร็จสิ้น
10. ให้ เจ้ าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริ บ
ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเข้ ามาเก็บขนใน
ช่วงเวลาเกลางคืน เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ท่เี ข้ า-ออกโครงการ
11. ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ูพักอาศัยภายในโครงการทราบถึงช่ วงเวลาที่รถเก็บขนขยะ
มู ล ฝอยจากเขตวั ฒ นาเข้ ามาเก็บ ขนขยะ (เวลา 20.00-24.00 น. โดย
ประมาณ) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ รถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว
1. จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ ระบุไว้ ใน
รายงานฯ ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎ
กระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 รวมถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องระบบป้ องกันอัคคีภัย
2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภัยให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต
หากพบว่ามีการชํารุด หรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
3. ติดป้ ายแนะนําการใช้ อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณที่อปุ กรณ์ติดตั้งอยู่
4. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตํา แหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่ างๆ บริเวณโถง
ลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร
5. จัดให้ มกี ารอบรมวิธกี ารใช้ อปุ กรณ์ และระบบป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่อง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
6. จั ด ให้ มี แ ผนการป้ องกั น และดั บ เพลิ ง ของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของ
โครงการ ต้ องปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และปรับปรุง
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่ไี ด้ จากการฝึ กซ้ อม การอพยพหนีไฟ และการดับ
เพลิง เพื่อให้ ได้ แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (32) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจั ด ให้ มี แ ม่ บ้ านเป็ นผู้ ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของ
โครงการ การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีฝ่ายช่ างที่มี หน้ าที่ดูแล
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดํา เนินโครงการ ได้ แ ก่ ระบบนํา้ ใช้ ระบบบํา บัดนํา้ เสีย
ระบบระบายนํา้ ระบบไฟฟ้ า ระบบระบายอากาศ และระบบ
ป้ องกันอัค คี ภั ย เพื่ อความสะดวกและความปลอดภั ยของผู้ พั ก
อาศัยภายในโครงการ

-

7. จัดให้ มีการซ้ อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยเป็ นประจําทุกปี
8. บริเวณเส้ นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ ามมิให้ มีส่ิงกีดขวางใดๆ เพื่อให้ การ
อพยพหนีไฟเป็ นไปโดยสะดวก
9. กําหนดพื้นที่จุดรวมพล จํานวน 1 แห่ ง อยู่บริเวณพื้นที่สวนด้ านหน้ าโครงการ
มีพ้ ืนที่จุดรวมพลเท่ากับ 91.43 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย
1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.27 ตารางเมตร
10. จัดให้ มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็ นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
11. หากมีการเปลี่ยนแปลงตํา แหน่ งจุ ดรวมพล จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู พักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที
1. จัดให้ มีพ้ ืนที่สเี ขียวบริเวณชั้นล่ าง และชั้นหลังคา เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ร่มรื่น
9. การเข้าพักอาศัยของผูพ้ กั อาศัยจํ านวนมาก
ให้ กบั อาคารโดยปลูกตามแนวรั้วของโครงการ และพื้นที่ว่างของโครงการ
- การพัฒนาโครงการ ทํา ให้ มีผ้ ูพักอาศัยในบริเวณดังกล่ าวเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ต่ างท้ องที่มาอยู่ รวมกันใน 2. บํารุงรักษาต้ นไม้ และตัดแต่งกิ่งให้ ดูสวยงามอยู่เสมอ
เขตรั้ ว โครงการเดี ยวกัน อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง ความคิ ด
วัฒนธรรมการเป็ นอยู่ตลอดจนจิตใต้ สาํ นึกของแต่ละคน กรณีท่ี
ไม่ มีการปรับ ความคิด หรื อไม่ มีก ารพู ดคุ ย หรือ ไม่ มี กิจกรรม
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกันได้
- จัดให้ มีฝ่ายช่ าง และเจ้ าหน้ าที่คอยตรวจสอบตํา แหน่ งจุ ดเสี่ยงที่มีผลต่ อการ
10. การพลัดตกจากที่สูง
พลัดตกจากอาคารอย่างสมํ่าเสมอ และทําการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
- การพลัดตกจากที่สงู ในช่วงเปิ ดดําเนินการ อาจมีสาเหตุมาจาก
การขาดความระมัดระวัง ได้ แก่ การทํา เศษวัสดุตกหล่ น เช่ น
กระถางต้ นไม้ เป็ นต้ น

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (33) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ

4.5 ศาสนา

4.4 การศึกษา

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายในเขตวัฒนา มีสถานศึกษาระดับต่ างๆ ทั้งภาครัฐบาล และ
เอกชนจํานวนหลายแห่ ง ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนแล้ วถือว่า
เพียงพอ และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้ท่จี ะย้ ายเข้ ามาพัก
อาศัยในโครงการและในบริเวณนี้ได้ อีก ประกอบกับประชาชนใน
เขตวั ฒ นา มี ท างเลื อ กทางการศึ ก ษามากมาย อีก ทั้ ง รั ฐ บาลมี
นโยบายในการสนับสนุนทางการศึกษามีระบบเงินกู้ยืม ทําให้ ผ้ ูท่มี ี
ความตั้งใจในการศึกษาต่อมีโอกาส และมีความพยายามมากยิ่งขึ้น
ที่จะเลือกเข้ ารับการศึกษาจากสถาบันที่ตรงกับความพึงพอใจสูงสุด
- เนื่องจากคนไทยไม่มีปัญหาด้ านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี
และวั ฒ นธรรม มี ก ารใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกัน อย่ า งประสมกลมกลื น
ดังนั้นคาดว่าทั้งช่ วงก่อสร้ างและเปิ ดดําเนินการ คาดว่าจะเกิด
ผลกระทบด้ านนี้น้อยมาก
- โครงการจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ตลอด 24 1. จั ด ให้ มี แ ผนงานความปลอดภั ย เรื่ อ งยาเสพติ ด ของโครงการ โดยเจ้ า ของ
โครงการต้ องทําแผนให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และประสาน
ชั่วโมง เพื่อรั กษาความปลอดภัย ดังนั้นจึงคาดว่ าสามารถให้
งานกั
บกองบัญชาการตํา รวจปราบปรามยาเสพติ ด และสํา นักงานตรวจคน
ความปลอดภัยต่ อ ผู้ ท่ีเ ข้ า มาใช้ บ ริ การของโครงการได้ อ ย่ า ง
เข้ าเมืองเป็ นประจําทุกปี
เพียงพอ
2. รณรงค์ให้ เจ้ าหน้ าที่ดูแลอาคารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด
3. การเข้ า-ออกโครงการ และจัดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยประจําทางเข้ าออกโครงการ โดยบุ ค คลภายนอกต้ อ งแลกบั ต รกั บ เจ้ า หน้ า ที่รั ก ษาความ
ปลอดภัยก่อนเข้ าโครงการทุกครั้ง
4. ควบคุมการเข้ า-ออกอาคารพักอาศัย ด้ วยระบบคีย์การ์ดบริเวณทางเข้ าออก
โถงต้ อนรับของอาคาร เพื่อป้ องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก
5. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้ อยตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้ อยบริเวณด้ านหน้ าโครงการตลอดเวลา
6. จั ด ให้ มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) บริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการ ลานจอด
รถยนต์ และบริเวณจุ ดอับในทุ กๆ ชั้ นของอาคารพั กอาศัยภายในโครงการ
และระบบศูนย์รับแจ้ งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น เจ้ าหน้ าที่
โครงการสามารถโทรแจ้ งไปยั งศู นย์ รับแจ้ งเหตุของหน่ วยงานฉุ ก เฉิ น เช่ น
สถานีตาํ รวจ หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (34) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.8 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

4.7 การป้องกันอัคคีภยั

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- โครงการจัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ จํา นวน 1 อาคาร จัดให้ มี 1. จัดให้ มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ ระบุไว้ ใน - ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้ องกัน
อุปกรณ์เตือน และป้ องกันอัคคีภัยอย่างครบถ้ วนตามกฎหมาย
รายงานฯ ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎ
อัคคีภัยให้ ใช้ การได้ ดี ตามคู่มือแนะนํา
ประกอบกั บ อยู่ ใ กล้ กั บ สถานี ดั บ เพลิ ง คลองเตย มากที่สุ ด
กระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ผลิตภัณฑ์
สามารถเข้ าถึงพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ อย่ างรวดเร็ว และ
พ.ศ. 2522 รวมถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องระบบป้ องกันอัคคีภัย
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
สามารถให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ซึ่ งกันและกัน ได้ อ ย่ า งมี 2. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภัยให้ ใช้ การได้ อยู่เสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิต
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
ประสิทธิภาพและฉับไว
หากพบว่ามีการชํารุด หรือใช้ การไม่ได้ ให้ รีบแก้ ไขทันที
นิติบุคคลอาคารชุด
3. ติดป้ ายแนะนําการใช้ อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ บริเวณที่อปุ กรณ์ติดตั้งอยู่
4. ติ ด ตั้ ง แบบแปลนแผนผั ง ตํา แหน่ ง ที่ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ดั บ เพลิ ง ต่ า งๆ บริเ วณ
โถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร
5. จัดให้ มกี ารอบรมวิธกี ารใช้ อปุ กรณ์ และระบบป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กอบรมเรื่อง
การซ้ อมอพยพย้ ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
6. จั ด ให้ มี แ ผนการป้ องกั น และดั บ เพลิ ง ของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของ
โครงการ ต้ องปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการบริหารงาน และปรับปรุง
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่ไี ด้ จากการฝึ กซ้ อม การอพยพหนีไฟ และการดับ
เพลิง เพื่อให้ ได้ แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้ มีการซ้ อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยเป็ นประจําทุกปี
8. บริเวณเส้ นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ ามมิให้ มีส่ิงกีดขวางใดๆ เพื่อให้ การ
อพยพหนีไฟเป็ นไปโดยสะดวก
9. กําหนดพื้นที่จุดรวมพล จํานวน 1 แห่ ง อยู่บริเวณพื้นที่สวนด้ านหน้ าโครงการ
มีพ้ ืนที่จุดรวมพลเท่ากับ 91.43 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย
1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.27 ตารางเมตร (ภาพที่ 5)
10. จัดให้ มีป้ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็ นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
11. หากมีการเปลี่ยนแปลงตํา แหน่ งจุ ดรวมพล จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู พักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที
1. จัดให้ มีพ้ ืนที่สีเขียวชั้ นล่ าง และชั้นหลังคา รวมมีพ้ ืนที่สวนทั้งหมด 414.18 - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้ นไม้
1. การบดบังทัศนียภาพ
ตารางเมตร คิดเป็ นสัด ส่ วน 1 คน ต่ อพื้ นที่สีเ ขี ยว 1.29 ตารางเมตร โดย
ในแปลงสวนหย่ อมหรื อสวนนํา้ และ
- การก่อสร้ างโครงการมีลักษณะเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ออกแบบ
ตําแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตามแนวรั้วของโครงการ และบนอาคาร เพื่อช่ วยลดการ
ต้ น หญ้ า หากพบว่ ามี ต้ นไม้ เ หี่ ยวเฉา
อาคารให้ มีความทันสมัย และสวยงาม โดยใช้ สภี ายนอกอาคาร

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (35) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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สีเทา และสีอ่อน ซึ่งมีความสอดคล้ อง และกลมกลืนกับสภาพ
ภูมิประเทศโดยรอบโครงการ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูป
แบบของโครงการ ความสู ง และโทนสีท าอาคาร พบว่ า มี
ลั ก ษณะรูป แบบดั ง กล่ า วใกล้ เ คี ย งกั บ อาคารโดยรอบพื้ นที่
โครงการ ซึ่งไม่ทาํ ให้ ทศั นียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ
เปลี่ยนไปแต่อย่างใด
2. การบดบังทิศทางลม
๏ กลุ่มอาคารที่อยู่ด้ านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- จะได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ซึ่งเป็ นฤดูร้อน มีระยะ
เวลาประมาณ 4 เดือน
- บริ เ วณที่ติด กับ โครงการด้ า นนี้ ประกอบด้ ว ย ทิ ศ เหนื อ คือ
อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit
31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนน
ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 และอาคารอยู่ อ าศั ย รวมให้ เช่ า RAYA
Sukhumvit สู ง 8 ชั้ น จํา นวน 1 อาคาร (อยู่ ร ะหว่ า งการ
ก่ อ สร้ า ง) และทิ ศ ตะวัน ตก คื อ อาคารต้ น แบบฉั น ทศึ ก ษา
เฉลิ ม พระเกีย รติ ศ รี น คริ น ทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั้ น ของ
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) คาดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบเรื่ อ งกระแสลมใน
ระดับปานกลางถึงตํ่า
๏ กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
- จะได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ตั้งแต่ ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ซึ่งเป็ นฤดูฝน ระยะเวลา
ประมาณ 4 เดือน
- บริ เ วณที่ติ ด กับ โครงการด้ า นนี้ ประกอบด้ ว ย ทิ ศ เหนื อ คื อ
อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium Sukhumvit
31 สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ ดิน จํานวน 1 อาคาร ถัดไปเป็ นถนน
ซอยสุ ขุ ม วิ ท 31 และอาคารอยู่ อ าศั ย รวมให้ เช่ า RAYA

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

6.
7.

5.

4.

3.

2.

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สะท้ อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และทําให้ อาคารโครงการไม่แข็ง
หรื อ ตายให้ บํา รุ ง ดู แ ล และปลู ก
กระด้ า งเกิด ภูมิ ทัศน์ ท่ีดี ท้ังจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอก
ซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที
สู่ภายในโครงการ (ภาพที่ 6)
- ผู้รับผิดชอบ : เจ้ าของโครงการ (กรณี
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค ค ล ) ห รื อ
โครงการออกแบบให้ ระเบียงห้ องพักมีระแนงอลูมิเนียม และมีการปลูกต้ นไม้
นิติบุคคลอาคารชุด
ทุกห้ อง เพื่อช่วยพรางสายตา และช่วยเพิ่มความเป็ นส่วนตัว ระหว่างอาคาร
จั ดให้ มีการปลูก ไม้ ยืนต้ นประเภทต้ นรํา เพยบริ เวณระเบียงของห้ องชุ ดพั ก
อาศั ย ด้ า นทิศ เหนื อ ติ ด กั บ อาคารชุ ด VOQUE Residential Condominium
Sukhumvit 31 ซึ่งเป็ นทรัพย์ส่วนบุคคลที่เจ้ าของห้ องชุดพักอาศัยต้ องดูแลให้
ดูดีสวยงานอยู่เสมอ
บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารจัดให้ ปลูกไม้ ยืนต้ นยาวตลอดแนว เพื่อ
สามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่ น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้
จัดให้ มีกระจกที่มีค่าการสะท้ อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้ อ 27 กล่าวว่า
“วัสดุท่เี ป็ นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้ องมีปริมาณการสะท้ อนแสงได้ ไม่
เกินร้ อยละ 30”
ดูแลรักษาพื้นที่สเี ขียวและต้ นไม้ ในโครงการให้ ดูดีสวยงามอยู่เสมอ
เจ้ าของโครงการ ต้ องทําหนังสือแจ้ งมาตรการต่ออาคารบ้ านพักอาศัยใกล้ เคียง
ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ หากถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม และ
แสงแดดจากตัวอาคารโครงการ ให้ แจ้ งหรือหารือกับเจ้ าของโครงการในการ
แก้ ไ ขผลกระทบดั งกล่ า วได้ ทั้งนี้ ให้ แ จ้ ง เจ้ า ของโครงการได้ ต้ั งแต่ เ ริ่ ม การ
ก่อสร้ างอาคารจนแล้ วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิ ดดําเนินการแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี
กรณีท่ีท้ัง 2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ ต้ องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ ไข
ปั ญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้ อยุติท่เี ป็ นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ่ าย ประกอบด้ ว ย เจ้ า ของโครงการ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานที่เป็ นกลาง และทั้งสองฝ่ ายยอมรับ โดย
เจ้ า ของโครงการเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเดื อ ดร้ อ นของพื้ นที่ท่ีไ ด้ รั บ ผล
กระทบดังกล่าว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (36) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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Sukhumvit สู ง 8 ชั้ น จํา นวน 1 อาคาร (อยู่ ร ะหว่ า งการ
ก่อสร้ าง) และทิศตะวันออก คือ ถนนซอยสุขุมวิ ท 31 กว้ าง
8.98-9.30 เมตร จํา นวน 1 ช่ องจราจร/ทิศทาง และลํา ราง
สาธารณะ กว้ าง 3.1-3.5 เมตร ถัดไปเป็ นพื้นที่ว่างรอการใช้
ประโยชน์ คาดว่ าจะได้ รับผลกระทบเรื่ องกระแสลมในระดับ
ปานกลาง
๏ กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้
- จะได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ซึ่งเป็ นฤดูหนาว ระยะ
เวลาประมาณ 4 เดือน
- บริเวณที่ติดกับโครงการด้ านนี้ประกอบด้ วย ทิศใต้ คือ ทางเข้ า
ออกที่ดินส่วนบุคคล กว้ างประมาณ 5.0 เมตร ถัดไปเป็ นบ้ าน
เลขที่ 71/4 (สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง) และบ้ านเลขที่ 71/5
(สู ง 2 ชั้ น จํา นวน 2 หลั ง ) และทิ ศ ตะวัน ตก คื อ อาคาร
ต้ นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10)
สูง 16 ชั้น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิต ร (ฝ่ ายประถม) คาดว่ าจะได้ รับ ผลกระทบเรื่ อ ง
กระแสลมในระดับตํ่า
3. การบดบังแสงแดด
1) ผลกระทบในช่วงเช้า กลุ่มอาคารด้ านทิศตะวันตกเป็ นกลุ่มที่
จะได้ รับผลกระทบจากการบังแสงแดด ซึ่งเป็ นลําแสงตรงของดวง
อาทิตย์ในช่วงเช้ าถึงเที่ยง (6.00-12.00 น.) ดังนี้
- ผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ ได้ รับแสง
เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ พื้นที่
บางส่ ว นของอาคารต้ นแบบฉั น ทศึ ก ษา เฉลิ ม พระเกี ย รติ
ศรีนครินทร์ (อาคาร 10) สูง 16 ชั้น
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้
รับแสงเป็ นระยะเวลาต่ อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ ไม่
เกิน 4 ชั่วโมง คือ อาคาร คสล. สูง 7 ชั้น

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.2-2 (37) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) การสัมภาษณ์ดว้ ย
แบบสอบถาม ครั้งที่ 1

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญน้ อย หมายถึง กลุ่มที่ไม่ ได้ รับ
แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 2
ชั่ ว โมง คื อ พื้ นที่ บ างส่ ว นของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2) ผลกระทบในช่วงเย็น กลุ่มอาคารด้ านทิศตะวันออกเป็ นกลุ่มที่
จะได้ รับผลกระทบจากการบังแสงแดด ซึ่งเป็ นลําแสงตรงของดวง
อาทิตย์ในช่วงบ่ายถึงเย็น (13.00-18.00 น.) ดังนี้
- ผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ ได้ รับแสง
เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ซอย
สุขมุ วิท 31
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสํา คัญน้ อย หมายถึง กลุ่มที่ไม่ ได้ รับ
แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแต่ ไม่ เกิน
2 ชั่วโมง คือ พื้นที่ว่างรอการใช้ ประโยชน์ ซอยสุขุมวิท 31
1. ผลการสํารวจครั้งที่ 1 ด้ วยแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่าผล - ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันด้ านการจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น
ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขัง
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีข้อห่วงกังวลและข้ อคิด
พื้นที่โดยรอบ เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ และ
เห็นมีดังนี้
นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก
(1) การจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ ถนนมากขึ้น
- การจราจรติดขัดในช่วงเปิ ดดําเนินการเพิ่มมากขึ้นในชั่วโมงเร่ง
ด่วนเช้ าและเย็น
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกต่ อ
ผู้สญ
ั จรผ่านไป-มาด้ านหน้ าโครงการด้ วย
- ควรมี ก ารอบรมเจ้ า หน้ า ที่รั ก ษาความปลอดภั ย ในด้ า นการ
อํา นวยความสะดวกจราจร และขอให้ มี ม ารยาทและความ
เกรงใจต่อผู้สญ
ั จรไปมา เวลาปล่อยรถออกจากอาคาร
- ควรจั ด ระบบการจราจรภายในโครงการและบริ เ วณหน้ า
โครงการให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันปัญหาจราจรติดขัดจาก
การกีดขวางเส้ นทางจราจรบริเวณภายนอกโครงการ
- ปัจจุบันซอยสุขุมวิท 31 มีรถติดเป็ นประจํา และการมีโครงการ
ทําให้ การจราจรหนาแน่นขึ้น

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (38) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(2) การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ซอยสุขุมวิท 31 มีการจราจรติดขัดเป็ นประจํา ในช่ วงเวลาเช้ า
และเย็น การมีโครงการทํา ให้ มีการใช้ ถนนเพิ่ มขึ้น และมีการ
จราจรติดขัดมากขึ้น
(2) ไอเสียรถยนต์จากการวิ่งเข้ า-ออกพื้นที่โครงการ โดยไม่ มีข้อ
ห่วงกังวลหรือข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
(3) การระบายนํา้ และนํา้ ท่วมขังพื้นที่โดยรอบ
- ควรมีการขุดลอกหรือประสานงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ า
มาดํา เนินการขุ ดลอก ล้ างท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา ทุกปี เพื่ อ
ป้ องกันการอุดตันของท่อระบายนํา้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
- ควรมีการดูและขุดลอกท่อระบายนํา้ ในช่วงก่อนเข้ าฤดูฝน เพื่อ
ป้ องกันการอุดตันของท่อระบายนํา้
- พื้นที่ใกล้ เคียงมีมักมีนาํ้ ขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนัก
- ท่อระบายนํา้ บนถนนซอยสุขุมวิท 31 เกิดการอุดตันบ่ อยครั้ง
และมักมีนาํ้ ท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเป็ นประจํา ขอให้ โครงการ
ดูแลและลอกท่อระบายนํา้ เป็ นประจํา
(4) เสียงจากรถยนต์และกิจกรรมจากผู้พักอาศัยในโครงการ
- จํานวนรถที่เพิ่มขึ้นจากโครงการทําให้ มีเสียงดังจากการจราจร
มากขึ้น
(5) นํา้ เสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยระบายออกสู่พ้ ืนที่ภายนอก
- ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อนํา้ ทิ้งเป็ นประจํา และ
แก้ ไขทันทีเมื่อระบบท่อมีการแตกร้ าว
- ควรดูแลระบบบํา บัดนํา้ เสียภายในโครงการให้ สามารถบํา บัด
นํา้ เสียได้ ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
2. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์ โดยนํามาตรการที่โครงการ - ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
ได้ ข้อห่ วงกังวลจากการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ไปเสนอให้ กับกลุ่ม
เป้ าหมายที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบโดยตรงที่ตามกรอบการ
ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน กลุ่ ม เป้ าหมายเห็ น ว่ า
มาตรการที่โครงการนําเสนอแต่ละด้ านเพียงพอที่จะนําไปปฏิบัติ
โดยมีข้อห่ วงใยให้ ทางโครงการ และผู้รับเหมานํามาตรการลด
ผลกระทบที่นาํ เสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สําคัญ

ตารางที่ 5.2-2 (39) รายการแสดงผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

บทที 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม

6.1 บทนํา
การดําเนินการโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ทําการขออนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่อดําเนิน
กิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม จะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ แก่
ผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบด้ านลบ (ผลเสีย) ซึ่งได้ แก่ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง
การคมนาคม และคุณภาพชีวิตในด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สําหรับผลกระทบด้ านลบจํา เป็ นต้ องมี
มาตรการในการป้ องกันลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม และเป็ น
ไปได้ ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้ อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้

6.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่ อผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในด้ านต่างๆ ที่โครงการต้ องคอยเฝ้ า
ระวังผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ช่วง คือ
1) ช่วงก่อสร้าง กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ดังแสดงในตารางที่
6.2-1
2) ช่ วงเปิ ดดํา เนินการ กํา หนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.2-2
โครงการเลือกจุ ดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จํานวน 2 จุ ด ได้ แก่ จุ ดที่ 1 บริเวณทิศใต้ ของ
โครงการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน และจุ ดที่ 2 บริเวณพื้ นที่อ่อนไหวใกล้ เ คียง คือ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 70
เมตร และเป็ นตัวแทนของพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ซึ่งเป็ นสถานศึกษาเช่นเดียวกัน ประกอบกับโรงเรียนอยูในแนว
ทิศ ทางของกระแสลมหลั ก ที่จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ จากลมใต้ (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์พฤษภาคม) ซึ่งพัดพาฝุ่ นละอองจากพื้นที่โครงการไปยังโรงเรียนได้
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็ นผู้จัดทํารายงานวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมให้
กับโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 และได้ รับมอบหมายให้ จัดทําหนังสือขออนุญาตติดตั้งเครื่องตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ ในช่วงก่อสร้ าง โดยมีหนังสือมอบอํานาจ ดังเอกสารแนบท้ าย
การก่อสร้ างโครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ได้ รับหนังสือขออนุ ญาตให้ ใช้ พ้ ืนที่ติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) และได้ อนุญาตให้ โครงการเข้ าไปติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในโรงเรียนได้ ดังแสดงใน
เอกสารแนบท้าย
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อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

3. คุณภาพอากาศ

- การปิ ดคลุม
- ความเร็ว
- ช่วงเวลาทํางาน
- ผ้ าใบคลุมอาคาร

- เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้ าง

- ความคงทนแข็งแรงและการฉี กขาดของ - พื้นที่ก่อสร้ าง
ผ้ าใบ

- ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้ าง

- เจ้ าของโครงการ (บริษัท แบล็คฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

(กรณีมีผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวหรือร้ อง
เรี ย นจากอาคารข้ า งเคี ย ง ได้ แ ก่ อาคารชุ ด
VOQUE Residential Condominium Sukhumvit
31, บ้ า นเลขที่ 71/4 , บ้ า นเลขที่ 71/5 และ
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โครงการต้ องเพิ่มจุด
ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินในบริเวณที่ได้ รับ
ผลกระทบ)
- ตรวจสอบการบรรทุ ก ของรถขนส่ ง ดิ น - พื้นที่ก่อสร้ าง
- ตลอดระยะเวลาที่ มี ก าร - เจ้ าของโครงการ (บริษัท แบล็คฟิ นน์
และวัสดุก่อสร้ าง
บรรทุกดินและวัสดุก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
- ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง

- เศษดิ น เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง บริ เ วณถนน - ถนนและท่อระบายนํา้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริษัท แบล็คฟิ นน์
ทางเข้ า-ออกโครงการ และท่อระบายนํา้
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
สาธารณะ
- การเคลื่ อนตั ว ของดิ น ว่ า มี ก าร - ติดตั้งอุปกรณ์วดั การเคลื่อนตัว
- บริ เ วณด้ า นทิศ เหนื อ และทิศ ตะวั น ตกของ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริษัท แบล็คฟิ นน์
เคลื่อนตัวหรือไม่
ทําฐานราก
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
โครงการ (ภาพที่ 7)

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริษัท แบล็คฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

2. ดิน และการชะล้าง
พังทลาย

- ความคงทนแข็ ง แรงของรั้ ว โดยรอบ - พื้นที่ก่อสร้ าง
โครงการ

- รั้วของโดยรอบโครงการ

1. สภาพภูมปิ ระเทศ

ช่วงก่อสร้าง

โครงการจะจัดทํารายงานการปฎิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุก 6 เดือน ได้ แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3. คุณภาพอากาศ

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- Gas Bag
- Chemiluminescence Method
- ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อ ง
กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง
- Gas Bag

- CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- High Volume PM-10 Air Sampler
- Gas Bag
- Chemiluminescence Method
- ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อ ง
กํา หนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1
ชั่วโมง
- Gas Bag

- PM10 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

- คว า ม เ ร็ ว และทิ ศ ท า ง ลม 3 วั น
ต่อเนื่อง

- High Volume Air Sampler

- TSP 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง

2) ช่วงฐานรากแล้ วเสร็จ

-High Volume Air Sampler
-High Volume PM-10 Air Sampler

วิธีการตรวจวัด

จุดที่ 1 ทิศเหนือของโครงการ
1) ช่วงงานชั้นใต้ ดิน และฐานราก
- TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- PM10 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 2 จุด

ดัชนีตรวจวัด

- จุดที่ 1 ทิศเหนือของโครงการ

- จุดที่ 1 ทิศเหนือของโครงการ

บริเวณที่ตรวจวัด

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุ ก พารามิ เ ตอร์ เดื อ นละ 1 ครั้ ง - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ตลอดระยะเวลาก่ อ สร้ าง พร้ อม ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด)
รายงานผลทุกเดือน

- CO, NOx, SOx, HC เดือนละ 1 ครั้ง
ช่ วงทํา ชั้นใต้ ดิน และฐานราก พร้ อม
รายงานผลทุกเดือน

- ตรวจวัด TSP และ PM10 ทุกวัน - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ช่ วงทํา ชั้นใต้ ดิน และฐานราก พร้ อม ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
รายงานผลทุกสัปดาห์

ระยะเวลา/ความถี่

ตารางที่ 6.2-1(1) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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7. ทรัพยากรนํ้า

6. การเกิดแผ่นดินไหว

- PPV, Hz เป็ นเวลา 1 วันต่อเนื่อง

5. แรงสันสะเทื
่
อน

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุกวันช่วงทําฐานราก โดยรายงานผล - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ทุ ก สั ป ดาห์ หลั ง จากนั้ น ตรวจวั ด ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่ วงก่อ สร้ า ง
พร้ อมรายงานผลทุกเดือน

- ทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้ าง

ระยะเวลา/ความถี่

- เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- พื้นที่ก่อสร้ าง

- ตรวจสอบ ดูแล ระบบระบายนํา้

- ระบบระบายนํา้ ต้ องไม่อดุ ตัน

- ตรวจสอบ ดู แ ล ระบบสุข าภิ บ าล - สภาพของระบบสุข าภิ บ าลต้ อ งไม่ ชาํ รุ ด
เสียหาย
สิ่งแวดล้ อม

- เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ตรวจสอบออกแบบและก่ อ สร้ าง - ตาม พ.ร.บ. ควบคุ ม อาคาร และตาม - พื้นที่ก่อสร้ าง
อาคารให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ท่ี มยผ.1302-52
กํา หนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
และเป็ นไปตาม มยผ. 1302-52
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

(ฝ่ ายประถม) โครงการต้ อ งเพิ่ ม จุ ด
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบริเวณที่ได้
รับผลกระทบ)

Condominium Sukhumvit 31 , บ้ า น
เลขที่ 71/4 , บ้ า นเลขที่ 71/5 และ
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อม - ทิศเหนือของโครงการ
- ทุกวันช่วงทําฐานราก โดยรายงานผล - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
แห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อง (กรณี มี ผ ลกระทบจากกิ จ กรรมดั ง ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือน ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
กํา หนดมาตรฐานการสั่ น สะเทื อ น เพื่ อ กล่าวหรือร้ องเรียนจากอาคารข้ างเคียง ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้ าง พร้ อม
ป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร
ได้ แก่ อาคารชุด VOQUE Residential รายงานผลทุกเดือน

- ทิศเหนือของโครงการ

- Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วั น - เครื่องมือวัดระดับเสียง
ต่อเนื่อง, ค่าระดับเสียงรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัด

4. ระดับเสียง

วิธีการตรวจวัด
- จุดที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนคริน ทรวิโ รฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ ายมัธยม) (ภาพที่ 7)

ดัชนีตรวจวัด

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จุ ด ที่ 2 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
มัธยม)
- TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- High Volume Air Sampler
- PM10 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- High Volume PM-10 Air Sampler

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1(2)
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วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ความสะอาดของห้ องนํา้ และห้ อง - ตรวจสอบห้ องนํา้ ห้ องส้ วมคนงาน ให้ - ห้ องนํา้ ห้ องส้ ว ม บริ เ วณพื้ นที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
ส้ วม ต้ องไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีนาํ้ ขัง สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีนาํ้ ขังและรั่ว ก่อสร้ าง
และไหลออกสู่ภายนอก
ไหล ออกสู่ภายนอก

8.3 ห้องส้วม

9. การใช้ไฟฟ้ า

- ความสะอาดของนํา้ ดื่ ม สภาพของ - ตรวจสอบสี กลิ่ น และแหล่ ง ที่ ม าของ - ถังนํา้ ดื่ ม บริ เวณบ้ า นพั ก คนงาน - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ถั ง เก็ บ นํา้ ดื่ ม ต้ องอยู่ ใ นสภาพดี นํา้ ดื่ม สภาพของถังเก็บนํา้ และบริเวณที่ต้ัง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
ส ะ อ า ด แ ล ะ ตั้ ง อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ ของถังเก็บนํา้ ดื่มต้ องเหมาะสม
เหมาะสม

8.2 นํ้าดืม่

- ระบบไฟฟ้ า และแสงสว่างให้ เพียงพอ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ า งให้ - พื้นที่ก่อสร้ าง
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ
เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้ างโครงการ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ประสิทธิภาพการทํา งานของระบบ - ตรวจสอบการทํา งานของระบบบํา บั ด - ระบบบํา บัดนํา้ เสียบริ เวณพื้ นที่ - ตามระยะเวลาในคู่ มื อ ดู แ ลระบบ - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
บําบัดนํา้ เสีย
นํา้ เ สี ย ใ ห้ เ ป็ นไ ป ตา ม คู่ มื อ แ น ะ นํา
ก่อสร้ าง
บํา บั ดนํา้ เสี ย
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
ผลิตภัณฑ์ หากชํารุดต้ องดําเนินการแก้ ไข
ทันที

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- สภาพการใช้ งานของถังสํารองนํา้ ใช้

- ตรวจสอบถังสํารองนํา้ ใช้ ต้องไม่ มีการรั่วซึม - ถั ง สํา รองนํา้ ใช้ บริ เ วณพื้ นที่ - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
หากชํารุดต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที
ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- สภาพของระบบสุ ข าภิ บ าลต้ องไม่ - ตรวจสอบ ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม - พื้นที่ก่อสร้ าง
ชํารุดและพร้ อมใช้ งานเสมอ
เช่ น ถังสํารองนํา้ ใช้ ส้วม คนงาน และระบบ
บําบัดนํา้ เสีย

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เศษดิน บริเวณถนนทางเข้ า-ออกโครงการ - พื้นที่ก่อสร้ าง
ท่อระบายนํา้

- ตรวจสอบการพังทลายของดิน

- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เศษดิ น เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง บริ เ วณถนน - บริเวณทางเข้ า-ออก ท่อระบายนํา้ - ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
ทางเข้ า-ออกโครงการ ท่อระบายนํา้
พื้นที่ก่อสร้ าง

- ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้ าง

- ตรวจวั ด pH, BOD, SS, Settleable - ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ - พื้นที่ก่อสร้ าง และบ้ านพักคนงาน - เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
Solid, TDS, Sulfide, TKN แ ล ะ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กํา หนดมาตรฐาน ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
Fat, Oil and Grease
ค ว บ คุ ม ก า รร ะบ า ย นํา้ ทิ้ ง จ า ก อ า ค า ร
บางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548

ดัชนีตรวจวัด

8.1 นํ้าใช้

8. ระบบสุขาภิบาล

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1(3) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ห้ า มจอดรถบรรทุ ก และกองวั ส ดุ - ตรวจสอบห้ า มจอดรถบรรทุ ก และกอง - บ ริ เ ว ณ ไ ห ล่ ท า ง ถ น น ซ อ ย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ก่อสร้ าง
วั ส ดุ ก่ อ สร้ างบริ เ วณไหล่ ท างถนนซอย
สุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะ
สุขุมวิท 31 และถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้ อง
ทีเกี่ยวข้ อง

- จํา กัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่ง - ตรวจสอบความเร็ว ของรถบรรทุ ก ขนส่ ง - บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข้ า -อ อ ก พื้ น ที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
วั ส ดุ ก่ อ สร้ างในการวิ่ ง เข้ าออก
วัสดุก่อสร้ างในการวิ่งเข้ าออกโครงการ ไม่
โครงการ
โครงการ ไม่ให้ เกิน 30 กิโลเมตร/
ให้ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ชั่วโมง

- จั ด ระบบการจราจรให้ ปลอดภั ย - ตรวจสอบการจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ งป้ าย - บริ เ วณทางเข้ า -ออกด้ า นหน้ า - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
โดยการติ ดตั้ งป้ ายสัญญาณจราจร
สัญญาณจราจร และไฟส่องสว่างด้ านหน้ า
พื้นที่โครงการ
พร้ อมจั ด ให้ มี ไ ฟส่ อ งสว่ า งบริ เ วณ
โครงการ
ด้ า นหน้ า โครงการ และทางเข้ า ออกในช่วงเวลากลางคืน

- กวดขั น และตรวจสอบประวัติของ - ตรวจสภาพร่ า งกายพนั กงานขั บรถขนส่ ง - พนักงานขับรถขนส่งวัสดุ
วัสดุก่อสร้ างก่อนปฏิบัติงานว่ามีการใช้ สาร
พนั ก งานขั บ รถว่ า ไม่ มี ก ารใช้ ส าร
กระตุ้นออกฤทธิ์ต่ อจิ ต ประสาท หรื อ ดื่ม
กระตุ้ นออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท
สุรา หรือไม่
และห้ ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน

13. การคมนาคมขนส่ง

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- pH , BOD
- SS, Setteable Solids, TDS
- Sulfide
- TKN
- Fat Oil & Grease

12. การบําบัดนํ้าเสีย

- ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ - ระบบบํา บัดนํา้ เสียบริ เวณพื้ นที่ - เดือ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
การก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
สิ่ ง แวดล้ อม เรื่ อง กํา หนดมาตรฐาน
ควบคุ ม การระบายนํา้ ทิ้ งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548

- เดือ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
การก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ประสิท ธิภ าพของระบบระบายนํา้ - การอุดตันของขยะ เศษดิน หิ น ทรายใน - พื้นที่ก่อสร้ าง
และบ่อดักขยะ-ทราย
รางระบายนํา้ และบ่อดักขยะที่เตรียมไว้

ผูร้ บั ผิดชอบ

11.การระบายนํ้า

ระยะเวลา/ความถี่

- เดือ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
การก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

บริเวณที่ตรวจวัด
- พื้นที่ก่อสร้ าง

วิธีการตรวจวัด

- สภาพของถังขยะต้ องไม่ชาํ รุดพร้ อม - ตรวจสอบถังขยะที่ต้องจัดเตรียมไว้
ใช้ งานเสมอ และต้ อ งเพี ยงพอต่ อ
ปริมาณขยะ

ดัชนีตรวจวัด

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

10.การจัดการขยะ
มูลฝอย

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1(4)
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ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

- การจั ด ให้ มี ผ้ า ใบคลุ ม วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง - ตรวจสอบการจัดให้ มีผ้า ใบคลุมวัสดุก่อสร้ าง - บริเวณพื้นที่โครงการ
ขณะขนส่ ง เพื่ อ ป้ องกันการตกหล่ น ขณะขนส่ง เพื่อป้ องกันการตกหล่นและกรณี
และกรณีท่คี วามยาวของวัสดุก่อสร้ าง ที่ความยาวของวัสดุก่อสร้ างมากกว่ ากระบะ
มากกว่ า กระบะบรรทุ ก จะต้ องติ ด บรรทุกจะต้ องติดสัญญาณให้ รถยนต์ท่ตี าม
สั ญ ญาณให้ รถยนต์ ท่ี ต ามหลั ง มอง หลั ง มองให้ เห็ น ชั ด เจน และเป็ นไปตาม
ให้ เห็ น ชั ด เจน และเป็ นไปตาม ข้ อกําหนด ของกรมการขนส่งทางบก
ข้ อกําหนดของกรมการขนส่งทางบก

- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ างต้ องมีการทํา - ตรวจสอบรถบรรทุกต้ องมีการทําประกันภัย - บริเวณพื้นที่โครงการ
ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ว่ิง อุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ว่ิง และก่อสร้ าง
และก่อสร้ างโครงการ และเมื่อมีการ โครงการและเมื่อมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้น
ชํา รุดเสีย หายเกิดขึ้ นจากรถบรรทุ ก จากรถบรรทุ กวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจะต้ อ งดํา เนิ น
วัสดุก่อสร้ างจะต้ องดํา เนินการแก้ ไข การแก้ ไขให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม
ให้ กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม

- จํา กั ด ช่ ว งเ วลา ก าร ข นส่ งวั ส ดุ - ตรวจสอบช่ วงเวลาการขนส่งวัสดุให้ อยู่ใน - บริเวณพื้นที่โครงการ
ก่ อ สร้ างให้ อยู่ ใ นช่ ว งเวลาตามที่
ช่วงเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
กฎหมายกําหนด

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

ระยะเวลา/ความถี่

- จั ด เตรี ย มพื้ นที่จ อดรถยนต์ และ - ตรวจสอบการจัดให้ มีพ้ ื นที่จอด รถยนต์ - บริเวณพื้นที่โครงการ
และกองเก็บวัสดุก่อสร้ าง ภายในโครงการ
ก อ ง เ ก็ บ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ภ า ย ใ น
โครงการอย่างเพียงพอ และสะดวก
อย่างเพียงพอ
ต่อการเข้ า-ออกโครงการ

บริเวณที่ตรวจวัด
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

วิธีการตรวจวัด

- จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม - ตรวจสอบการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความ - พนักงานขับรถขนส่งวัสดุ
ปลอดภัย อํา นวยความสะดวกการ
ปลอดภั ย เพื่ อ อํา นวยความสะดวกด้ า น
จราจรตลอดเวลาการก่ อ สร้ า ง ใน
การจราจร ในช่ วงขนส่ งดิน วัสดุก่อสร้ าง
ช่ ว งขนส่ ง ดิ น วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง และ
และคนงาน
คนงาน

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-1(5) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

- การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ - ตรวจสอบการบดบังสัญญาณโทรทัศน์และ - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ใน - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
จากตัว อาคารโครงการ กับ บ้ า นพั ก วิ ท ยุ จ ากตั ว อาคารโครงการ กั บ บ้ านพั ก ระยะ 100 เมตร
อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร
เมตร
ว่ า ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อนจากการบดบั ง
สั ญ ญาณโทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ ห รื อ ไม่ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้ าง

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- โรคติดต่อ หรือ พาหะนําโรคติดต่อ - ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้ าง
ร้ ายแรง

- ประสิ ท ธิ ภ าพ ความแข็ง แรงและ - ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่มือผลิตภัณฑ์ - พื้นที่ก่อสร้ าง
ทนทานของอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ปั้นจัน่
โดยวิศวกรที่มคี วามชํานาญ
ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัส ดุก่อ สร้ า ง
กระเช้ าแขวนไฟฟ้ า นัง่ ร้ าน ลวดสลิง
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- การติดตั้งป้ ายประกาศหรือสัญญาณ - ตรวจสอบว่ า มี ป้ ายประกาศหรื อ สั ญ ญาณ - พื้นที่ก่อสร้ าง
เตื อ นรั ก ษาความปลอดภั ย บริ เ วณ เตื อ นรั ก ษาความปลอดภั ย อยู่ ในสภาพดี
พื้นที่ก่อสร้ าง
หากชํารุดต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที

- วิ ศ วกรความปลอดภั ย หรื อ นั ก - ตรวจสอบว่ ามีวิศวกรความปลอดภัยหรื อ - พื้นที่ก่อสร้ าง
อาชี ว อนามั ย หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ค วาม
นั ก อาชี ว อนามั ย หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ค วาม
ปลอดภัยวิชาชีพและเจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภั ย วิ ช าชี พ และเจ้ าหน้ าที่
ปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย

17. สาธารณสุข

18.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ บ้ า น พั ก - ทุ ก ๆ 3 เดื อ น/ครั้ ง ตลอดระยะ - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
คนงาน
เวลาการก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

16. เศรษฐกิจ และสังคม - ความเดื อ ดร้ อ นของเจ้ า ของอาคาร - สอบถามความเดือดร้ อนจากเจ้ าของอาคาร - อาคาร และบ้ านพักอาศัยโดยรอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
หรื อ บ้ า นพั ก อาศั ย จากการก่ อ สร้ า ง หรื อ บ้ า นพั ก อาศั ย จากการก่ อ สร้ าง และ โครงการในระยะ 0- 100 เมตร
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
และคนงานก่อสร้ าง
คนงานก่อสร้ าง

15.การสือ่ สาร และการ
โทรคมนาคม

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ระยะเวลา/ความถี่

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

14. การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ก่อ สร้ างอาคารโครงการให้ ตรงตาม - ตรวจสอบการก่ อ สร้ า งอาคารโครงการให้ - บริเวณพื้นที่โครงการ
แบบแปลน และเป็ นไปตามข้ อ ตรงตามแบบแปลน และเป็ นไปตามข้ อ
กํา หนดทางสถาปั ตยกรรม และ กํา หนดทางสถาปั ตยกรรม และกฎหมายที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวข้ อง

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1(6)
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ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- แสงสว่ า งและการระบายอากาศที่ - ตรวจสอบว่ า มี แ สงสว่ า งและการระบาย - บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
อากาศภายในพื้ นที่ก่ อ สร้ างให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
ในงานก่ อ สร้ าง รวมทั้ ง ข้ อกํา หนดอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
พลัดตกจากที่สงู และการพังทลาย
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง

- ความสะอาดและการจั ด วางวั ส ดุ - ตรวจสอบความสะอาดและการจัดวางวัสดุ - ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณ
อุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพื้นที่
อุป กรณ์อย่ า งมี ร ะเบี ย บ โดยห้ าม ติด ตั้ ง
พื้นที่ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
กองหรือขึ้นโครงสร้ างใดๆในที่สาธารณะ

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายส่ ว น - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
บุคคลบริเวณพื้นที่ก่อสร้ าง

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- ประสิทธิภาพการใช้ งานของทาวเวอร์ - ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่มือผลิตภัณฑ์
เครน (Tower Crane) ทั้งก่อนใช้ งาน โดยวิศวกรที่มคี วามชํานาญ
และหลังเลิกใช้ งาน
- การจอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ าง - ตรวจสอบห้ ามจอดรถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ
รถยนต์ผ้ ูรับ เหมาก่ อ สร้ า ง หรือ วาง ก่อสร้ าง รถยนต์ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ าง หรือวาง
วัสดุก่อสร้ างกีดขวางบริเวณถนนซอย วั ส ดุ ก่ อ สร้ างกี ด ขวางบริ เ วณถนนซอย
สุ ขุ ม วิ ท 31 และถนนสาธารณะที่ สุขมุ วิท 31 และถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้ อง
เกีย่ วข้อง
- สภาพการใช้ งานของอุปกรณ์ป้องกัน - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
อันตรายส่วนบุคคลให้ มีป ระสิทธิภ าพดีอ ยู่
เสมอ
- สภาพการใช้ งานของอุปกรณ์ป้องกัน - ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานของ
อันตรายจากการพลัดตกจากที่สงู และ อุ ป กรณ์ป้ องกั น อัน ตรายจากการพลั ด ตก
การพังทลาย
จากที่สูงและการพั งทลาย หากพบว่ าชํา รุด
ต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที
- ถนนสุขุมวิท 31

ผูร้ บั ผิดชอบ

- เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ระยะเวลา/ความถี่

- พื้นที่ก่อสร้ าง

บริเวณที่ตรวจวัด

- เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

วิธีการตรวจวัด

- การอบรมหรื อ คู่ มื อ ปฏิบั ติ ง านด้ า น - ตรวจสอบว่ ามีการจัดอบรมหรือจัดทํา คู่มือ - พื้นที่ก่อสร้ าง
ความปลอดภั ย อาชีว อนามัย และ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อมให้ กบั คนงานก่อสร้ าง

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-1(7) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผูร้ บั ผิดชอบ

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง

- บันทึกสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุและปัญหา - ตรวจสอบการบันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุ และ - พื้นที่ก่อสร้ าง
ด้ านสุขภาพของคนงานก่อสร้ าง
ปั ญหาด้ านสุขภาพของคนงานก่อสร้ าง เมื่อ
เกิด อุบัติ เ หตุ จะต้ อ งแก้ ไ ขปั ญหาโดยทัน ที
และปรั บ เปลี่ ยนวิ ธีการทํา งานหรื อ จั ด ให้ มี
มาตรการป้ องกันอุบัติเหตุไม่ ให้ เกิดซํา้ โดย
ทันที โดยเฉพาะการตกจากที่สูง อุบัติเหตุ
จากการขนส่งและไฟฟ้ าช๊อต

- การใช้ งานของเครื่องมือปฐมพยาบาล - ตรวจสอบการสภาพใช้ ง านของเครื่ อ งมื อ - เครื่ อ งมื อ ปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
เบื้ องต้ น และรถส่ ง ผู้ บ าดเจ็บ เมื่ อ ปฐมพยาบาลเบื้องต้ น และรถส่งผู้บาดเจ็บ และรถส่ ง ผู้ บาดเจ็ บ เมื่ อเกิ ด
เกิดอุบัติเหตุรนุ แรง หรือกรณีฉุกเฉิน เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติเ หตุ รุ น แรงหรื อ กรณี ฉุ ก เฉิ น อุบตั ิเหตุ ภายในพื้นทีก่อสร้ าง
ว่าใช้ งานได้ ดีหรือไม่ หากชํารุดเสียหายต้ อง
รีบดําเนินการแก้ ไขทันที

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ประกันอุบัติเหตุ ข องโครงการเพื่ อ - ตรวจสอบว่ ามีการจัดทํา ประกันอุบัติเหตุ - ภายในพื้นที่ก่อสร้ างและบริเวณ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
ชดเชยค่ า เสีย หายทั้ ง ร่ า งกายและ
ของโครงการ เพื่ อ ชดเชยค่ า เสีย หายทั้ ง
พื้นที่ข้างเคียง
ทรัพย์สนิ ของอาคารข้ างเคียง
ร่ างกายและทรัพย์สินของอาคารข้ างเคียง
ในกรณีท่เี กิดจากการก่อสร้ าง

- ความเพี ย งพอของระบบสุ ข าภิ บ าล - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาล - ถั ง นํา้ ดื่ ม ถั ง สํา รองนํา้ ใช้ และ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
ต่างๆ เช่ น นํา้ ดื่ม นํา้ ใช้ ท่สี ะอาดและ ต่างๆ เช่น นํา้ ดื่ม นํา้ ใช้ ท่สี ะอาดและภาชนะ ภาชนะรองรั บ ขยะ บริ เ วณพื้ นที่
ภาชนะรองรับขยะ
รองรับขยะว่ามีเพียงพอ
ก่อสร้ างและบ้ านพักคนงาน
- การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี บริเวณ - ตรวจสอบว่ า มี ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี บ ริ เ วณจุ ด - ภายในพื้ นที่ก่อ สร้ างและบ้ านพั ก - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ หรือไม่ อย่างน้ อย คนงาน
จะต้ องมีถังดั บเพลิ ง 2 ถัง/ชั้ น ในสถานที่
ก่อสร้ าง และบ้ านพักคนงานอย่างน้ อย 6 ถัง

- การจัด ทํา คู่ มือการใช้ ง าน การบํา รุง - ตรวจสอบว่ามีคู่มือการใช้ งาน การบํารุงดูแล - คู่ มื อ การใช้ งาน การบํา รุ ง ดู แ ล - เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ป้ องกั น อั ค คี ภั ย รั ก ษาอุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั ค คี ภั ย รวมทั้ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั ค คี ภั ย ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
รวมทั้ ง เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ของ
ของโครงการ
โครงการ ตามคํา แนะนํา ของ
ผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด

ตารางที่ 6.2-1(8)
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- เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
การก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ตรวจสอบการเข้ า ปฏิบั ติ ง าน ต้ อ งลงชื่ อ - พนักงานและคนงาน
หรือมีบตั รประจําตัว

และทัศนียภาพ

- ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ รื่ อ ง ก า ร บ ด บั ง - ตรวจสอบหนั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการบดบั ง - บริ เ วณโดยรอบพื้ นที่โ ครงการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
ทัศนียภาพจากโครงการ และการชดเชย
ในระยะ 100 เมตร
ทัศนี ยภาพจากโครงการ และการ
ชดเชยเยี ย วยาต่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
กระทบ

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง

- สภาพรั้วที่ดี

21. สุนทรียภาพ

- ตรวจสอบสภาพรั้ วให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่บ ดบั ง - พื้นที่ก่อสร้ าง
มลทัศน์ได้

- เดือ นละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าให้ - ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ า - พื้นที่ก่อสร้ าง
เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
ให้ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
- การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ - ตรวจสอบการติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ใ น
ก่อสร้ าง
สถานที่ก่อสร้ าง

20.การป้องกันอัคคีภยั

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ตรวจสอบว่ ามี รปภ. ประจําตลอด 24 ชม. - รปภ. ของโครงการ
หรือไม่

- หากมี ก ารร้ องเรี ย นจากชุ ม ชนข้ า งเคี ย ง - อาคารและบ้ านพักอาศัยโดยรอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
โครงการ ต้ องรีบดําเนินการแก้ ไขทันที
โครงการในระยะ 0- 100 เมตร

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ตรวจสอบอั ต ราส่ ว นหั ว หน้ าคนงาน : - หัวหน้ าคนงานของโครงการ
คนงานก่อสร้ าง ไม่น้อยกว่า 1 : 40 คน

ระยะเวลา/ความถี่

- ปี ละ 2 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

บริเวณที่ตรวจวัด

- ตรวจปั ส สาวะคนงานก่ อ สร้ าง เพื่ อ หา - คนงานก่อสร้ างของโครงการ
สารเสพติด หากพบต้ องให้ ออกทันที

วิธีการตรวจวัด

- ทุ ก ครั้ งที่ รั บ คนงานเข้ าทํา งาน - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ดัชนีตรวจวัด

19.ความปลอดภัยในชีวิต - ความเดือดร้ อนของเจ้ าของอาคาร - จั ด ทํา ทะเบี ย นข้ อมู ล การทํา งาน และ - คนงานก่อสร้ างของโครงการ
หรื อบ้ านพักอาศัยจากการรบกวน
ประวัติคนงานก่อสร้ าง เพื่อติดตาม หาก
และทรัพย์สินจากคน
ของคนงานก่อสร้ าง
ชุมชน ข้ างเคียงถูกรบกวน
งานก่อสร้าง

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1(9) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ส่วนร่วม

22. สังคมและการมี

ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

- จั ดให้ มีจุดร้ องเรี ยนที่เกิดจากการก่ อสร้ า ง - สํา นั ก งานควบคุ ม การก่ อ สร้ าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
หากมีเรื่องร้ องเรียนทางโครงการต้ องดําเนิน และกล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า น
การแก้ ไขทันที
หน้ าโครงการ

- เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

- ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น - จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่เยี่ยมเยือน และสอบถาม - อาคารและบ้ านพักอาศัยโดยรอบ - ทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดระยะเวลาการ - เจ้ าของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ ค ฟิ นน์
ของเจ้ าของอาคารหรือบ้ านพักอาศัย ข้ อร้ องเรียนหรือผลกระทบที่ได้ รับจากการ โครงการ ในระยะ 0-100 เมตร
ก่อสร้ าง
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
จากการก่อสร้ าง
ก่ อ สร้ า ง โครงการต้ อ งกลั บ มาปรั บ วิ ธีก าร
ปฏิบัตงิ าน หรือแก้ ไขทันที

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

บริเวณที่ตรวจวัด

- ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ รื่ อ ง ก า ร บ ด บั ง - ตรวจสอบหนั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการบดบั ง - บริ เ วณโดยรอบพื้ นที่โ ครงการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
แสงแดดจากโครงการ และการ
แสงแดดจากโครงการ และการชดเชย
ในระยะ 100 เมตร
ชดเชยเยี ย วยาต่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
กระทบ

วิธีการตรวจวัด

- เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )

ดัชนีตรวจวัด

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- หนังสือแจ้ ง เรื่องการบดบังทิศทาง - ตรวจสอบหนั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการบดบั ง - บริ เ วณโดยรอบพื้ นที่โ ครงการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
ลมจากโครงการ และการชดเชย
ทิศ ทางลมจากโครงการ และการชดเชย
ในระยะ 100 เมตร
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ

ตารางที่ 6.2-1(10)
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ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (กรณียังไม่ ได้ ก่อตั้ง
เปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (กรณียังไม่ ได้ ก่อตั้ง
เปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (กรณียังไม่ ได้ ก่อตั้ง
เปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า และระบบ - พื้นที่โครงการ
ไฟฟ้ าตามคู่มอื แนะนําผลิตภัณฑ์

- เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า

3. การจัดการขยะมู ลฝอย - ความสามารถในการรองรั บ ขยะ - ตรวจสอบถังขยะ และห้ องพักขยะรวมให้ มีสภาพ - พื้นที่โครงการ
มูลฝอย และสภาพทัว่ ไป
ที่ ดี อ ยู่ เ สมอ ถ้ ามี ก ารผุ ก ร่ อ น หรื อ ชํา รุ ด ต้ อง
และสิ่งปฎิกูล
ดําเนินการแก้ ไขทันที

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (กรณียังไม่ ได้ ก่อตั้ง
เปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
- ทุ ก ๆ 3 เดื อ น/ครั้ ง ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ
- ทุ ก ๆ 3 เดื อ น/ครั้ ง ตลอดระยะ
เวลาเปิ ดดําเนินการ

- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้ อแปลง - พื้นที่โครงการ
ไฟฟ้ า ให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ

- ความสามารถด้ านวิศวกรรมประปา - ตรวจสอบการทํางานของระบบท่อส่งนํา้ และระบบ - พื้นที่โครงการ
- โครงสร้ างถั ง เก็ บ นํา้ ใต้ ดิ น และ จ่ายนํา้ ประปา
ดาดฟ้ า รอยแตกร้ าว
- ตรวจสอบรอยแตกร้ าว ของถังเก็บนํา้ ใต้ ดิน และ - พื้นที่โครงการ
- ลั ก ษณะทางกายภาพ เช่ น กลิ่ น สี ดาดฟ้ า
และความขุ่น
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 135 - พื้นที่โครงการ
(พ.ศ.2534) เรื่อง นํา้ บริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ด
- ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บนํา้
มิดชิด

- การผุกร่อนหรือสายไฟชํารุด

2. การใช้ไฟฟ้ า

1. การใช้น้ าํ

ช่วงเปิ ดดําเนินการ

โครงการจะจัดทํารายงานการปฎิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม จัดส่งให้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องทุก 6 เดือน ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตวัฒนา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
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- ตรวจสอบ ตั ก กากตะกอนไขมั น และ - บ่อดักไขมัน
ทําความสะอาดบ่อดักไขมัน

- ตะกอนไขมัน

5. ระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
เปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ทุ ก วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ พร้ อมทั้ง - บ่อเกรอะ
แจ้ งหน่วยงานเข้ ามาสูบ กําจัดกากตะกอน
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ - บ่อตรวจคุณภาพนํา้ จํานวน 1 จุด
สิ่ ง แวดล้ อม เรื่ อง กํา หนดมาตรฐาน
ควบคุ ม การระบายนํา้ ทิ้ ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพ และสภาพการ - ระบบบําบัดนํา้ เสียรวม
ทํางานทั่วไป ในแต่ ละวัน ตามแบบ ทส.1
และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานระบบ
บํา บั ด นํา้ เสี ย รวมในแต่ ล ะเดื อ น ตาม
แบบทส.2

- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ

- pH , BOD
- SS, Setteable Solids, TDS
- Sulfide
- TKN
- Fat Oil & Grease

- ประสิทธิภาพในการบําบัดนํา้ เสีย

- ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ทุ ก สัป ดาห์ ต ลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ทุ ก ๆ 6 เดื อ น/ครั้ ง ตลอดระยะ - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
เวลาเปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ตรวจสอบบ่ อพั ก ท่ อ ระบายนํา้ รอบ - พื้นที่โครงการ
โครงการ และบ่ อดักขยะบริ เวณจุ ด เชื่ อ ม
ท่อของโครงการกับท่อระบายนํา้ บนถนน
ซอยสุขุมวิท 31

ผูร้ บั ผิดชอบ

- เศษขยะ และตะกอนดินทราย

ระยะเวลา/ความถี่

4. การระบายนํ้า

บริเวณทีต่ รวจวัด

- สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง ตลอด ระยะ - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
เวลาเปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

วิธีการตรวจวัด
- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้ าง บริเวณทีพ่ ัก - พื้นที่โครงการ
ขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบ
ว่ามีขยะตกค้างต้ องรีบดําเนินการแก้ไขทันที

ดัชนีตรวจวัด

- ขยะตกค้ าง

ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-2(1) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
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6. สระว่ายนํ้า

ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีต่ รวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุกสัป ดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- มี ป้ ายบอกความลึ ก หรื อ ตั ว เลข - ตรวจสอบว่ า มี ป้ ายบอกระดั บ ความลึ ก - บริเวณสระว่ายนํา้ และส่วนประกอบ
บอกระดับความลึก ที่สามารถมอง สระว่ายนํา้ หรือไม่
เห็นได้ ชัดเจน

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- มีท่ีว่างสํา หรับใช้ เป็ นทางเดินรอบ - ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ ายนํา้ ให้ อยู่ - บริ เ วณรอบสระว่ า ยนํา้ และส่ ว น - ทุ กสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
สระว่ ายนํา้ ความกว้ างไม่ น้อยกว่ า ในสภาพดี อ ยู่ เ สมอ ถ้ า ทางเดิ น มี นาํ้ ขั ง ประกอบ
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
1.2 ม. ไม่ ล่ ื น ไม่ มีนาํ้ ขัง ทํา ความ หรือลื่น ต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที
สะอาดง่าย

- มีอุปกรณ์เครื่องมือทําความสะอาด - ตรวจสอบอุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ ทํา ความ - บริเวณส่วนประกอบสระว่ายนํา้
สระว่ายนํา้ ได้ แก่ เครื่องดูดตะกอน สะอาดสระว่ า ยนํา้ ให้ อยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่
แปรงขัด สระชนิดลวดทองเหลื อง เสมอ
และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้ อน
วัสดุแขวนลอย

- มี ร างระบายนํา้ ล้ น มี ฝ าปิ ดรอบ - ตรวจสอบรางระบายนํา้ ล้ น ให้ อยู่ในสภาพ - บริ เ วณรอบสระว่ า ยนํา้ และส่ ว น - ทุ กสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
สระว่ า ยนํา้ กว้ าง 30-40 ซม. ไม่ ดีอยู่เสมอ ถ้ ามีการผุกร่อน หรือ ชํารุดต้ อง ประกอบ
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
เป็ นสนิม แข็งแรง ทําความสะอาด ดําเนินการแก้ ไขทันที
ง่ าย อยู่ ในสภาพดี และไม่ มีนาํ้ ล้ น
ออกจากราง

1.โครงสร้าง และส่วนประกอบสระ
ว่ายนํ้า
- โครงสร้ างสระว่ า ยนํา้ สร้ างด้ วย - ตรวจสอบโครงสร้ างสระว่ายนํา้ การซึมนํา้ - บริ เ วณรอบสระว่ า ยนํา้ และส่ ว น - ทุ กสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวั ส ดุ ท่ีมี ให้ อยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่ เ สมอ พื้ นกระเบื้ อง ประกอบ
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ความมั่ น คงแข็ง แรง นํา้ ซึ ม ไม่ ไ ด้ สระว่ ายนํา้ ต้ อ งไม่ แ ตกหรื อ มีคมที่จ ะทํา
ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี
อันตรายได้

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-2(2) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
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ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

- ทุ กสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ทุ กสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- จั ดให้ มี อ่า งล้ า งมื อ บริเ วณล้ า งตัว - ตรวจสอบอ่างล้ างมือ ล้ างตัว ล้ างเท้ า และ - บริเวณส่วนประกอบสระว่ายนํา้
ก่อนลงสระ และที่ล้างเท้ าที่ทางเข้ า การเติมคลอรีน ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
บริเวณสระว่ายนํา้ และเติมคลอรีน
ลงในที่ ล้ างเท้ า เพื่ อป้ องกั น การ
ติดเชื้อ

- รั ก ษาความสะอาดพื้ นที่โ ดยรอบ - ตรวจสอบการรั ก ษาความสะอาดรอบ - บริเวณรอบสระว่ายนํา้
สระว่ายนํา้ อย่างสมํ่าเสมอ
สระว่ายนํา้

- มิให้ มีการนํา สัตว์ทุกชนิดเข้ าไปใน - ตรวจสอบว่ า มี ก ารนํา สั ต ว์ ใ นบริ เ วณ - บริเวณรอบสระว่ายนํา้
บริเวณสระว่ายนํา้
สระว่ายนํา้ หรือไม่

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- จั ด ให้ มี ห้ อ งเปลี่ ย นเสื้อ ผ้ า ตู้ เ ก็บ - ตรวจสอบห้ องเปลี่ยนเสื้อผ้ า ตู้เก็บสิ่งของ - บริเวณส่วนประกอบสระว่ายนํา้
สิ่ ง ของ ที่ ว าง หรื อ เก็บ รองเท้ า ที่วาง หรือเก็บรองเท้ า ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่
สํา หรั บ ผู้ ใช้ บริ ก าร ในบริ เ วณ เสมอ
ทางเข้ าสระว่ายนํา้

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

ระยะเวลา/ความถี่

- พื้ นทํา ด้ วยวั ส ดุ แ ข็ ง แรง เรี ย บ - ตรวจสอบพื้ น ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่ เ สมอ - บริเวณรอบสระว่ายนํา้
ไม่ ดู ด ซึ ม นํา้ ทํา ความสะอาดง่ า ย ถ้ ามี นาํ้ ขัง หรือ ลื่ น ต้ องดํา เนิน การแก้ ไข
ไม่ล่ ืน อยู่ในสภาพดี
ทันที

บริเวณทีต่ รวจวัด

- บริเวณรอบสระว่ า ยนํา้ และส่ว น - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ประกอบทุ กสัปดาห์ ตลอดระยะ นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
เวลาเปิ ดดําเนินการ

วิธีการตรวจวัด

- จัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอทัว่ บริเวณ - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายนํา้ ให้ - บริเวณรอบสระว่ายนํา้
สระว่ ายนํา้ เพื่ อให้ มองเห็ น ได้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
ชัดเจนในกรณีท่มี ีการเปิ ดใช้ สระใน
เวลากลางคืน

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-2(3) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีต่ รวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

- วันละ 2 ครั้ ง ก่อนเปิ ด และหลัง - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ปิ ดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมี นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้ ใช้ บ ริก ารมากให้ ตรวจระหว่ า ง
วั น ด้ วย ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง(pH) อยู่ ใน - pH meter
ช่วง 7.2-8.4

- ค่ า คลอรี น อิ ส ระ(Free chlorine) - Free and Total Chlorine Test Kit
อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm

- วันละ 2 ครั้ ง ก่อนเปิ ด และหลัง - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ปิ ดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมี นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมากให้ ตรวจระหว่ า ง
วั น ด้ วย ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่อง - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
กรองนํา้
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งกรองนํา้ เพื่ อ ให้ - เครื่องกรองไม่ มีการอุดตัน และนํา้ ที่ผ่าน - เครื่องกรองนํา้
ทํางานได้ เต็มประสิทธิภาพ
การกรองมีความสะอาด

- เครื่ อ งมื อ สํา หรั บ ตรวจวิ เ คราะห์ - pH meter ต้ องสามารถตรวจวิเคราะห์ ได้ - pH meter แ ล ะ Free and Total - ทุกสัปดาห์
คุ ณ ภ า พ นํา้ ไ ด้ แ ก่ pH meter ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ ช่วงละ 1
Chlorine Test Kit
และ Free and Total Chlorine Test - Free and Total Chlorine Test Kit ต้ อง
Kit ไว้ ประจํา โครงการ รวมทั้ ง สามารถตรวจวิเ คราะห์ ไ ด้ ในช่ ว ง 0.2-2
บันทึกผลการวิเคราะห์
ppm

2.คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า
- ใส สะอาด ไม่ มีเศษผง หรือ เศษ - ตรวจสอบคุ ณ ภาพนํา้ ในสระว่ ายนํา้ - บริ เ วณรอบสระว่ า ยนํา้ และส่ ว น - วันละ 2 ครั้ ง ก่อนเปิ ด และหลั ง - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ปิ ดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมี นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ใบไม้ ในสระว่ายนํา้
จํา นวน 2 จุ ด คื อ ส่ ว นลึ ก และส่ ว นตื้ น ประกอบ
ผู้ใช้ บริการมากให้ ตรวจ ระหว่ าง
ขณะผู้ท่มี าใช้ บริการมากที่สดุ
วั น ด้ วย ตลอดระยะเวลาเปิ ด
- ตรวจความใส สะอาด เศษผง หรือใบไม้ - นํา้ ในสระว่ายนํา้
ดําเนินการ
ด้ วยสายตา

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-2(4) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
วิธีการตรวจวัด

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- ค่ าความเป็ นด่ า ง (Alkalinity) อยู่ - Titration
ในช่วง 80-100 ppm

- ค่ า ค ว า ม ก ร ะ ด้ า ง (Calcium - EDTA Titration
hardness) อยู่ ใน ช่ วง 250-600
ppm

- ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ก ร ด ไ ซ ย า นู ริ ก - Cyanuric Acid Photometer
(Cyanuric acid) อยู่ ใ นช่ ว ง 3060 ppm

- ต ร ว จ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ค ล อ ไ ร ด์ - EDTA Titration
(Chloride) ไม่เกิน 600 ppm

- ตรวจความเข้ มข้ นแอมโมเนี ย - colorimetric method
(Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm

- เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง แต่ ก รณีท่ี - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ใช้ คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอ นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
โซไซยานู ริ ค ต้ อ งตรวจวั น ละ 2
ครั้ง

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง

- ตรวจวั ด ฟี คอลโคลิ ฟ อร์ ม (Fecal - Multiple tube fermentation ttechnique
Coliform)ต้ องไม่พบ

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

ผูร้ บั ผิดชอบ

- วันละ 2 ครั้ ง ก่อนเปิ ด และหลัง - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ปิ ดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมี นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ผู้ ใช้ บ ริก ารมากให้ ตรวจระหว่ า ง
วั น ด้ วย ตลอดระยะเวลาเปิ ด
ดําเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

- อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

บริเวณทีต่ รวจวัด

- ตรวจวั ด โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย - MPN method ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร - นํา้ ในสระว่ายนํา้
ทั้งหมด(total Coliform Bacteria)
น้ อยกว่า 10 ต่อนํา้ 100 มิลลิลิตร

- ค่ า ค ล อ รี น ที่ ร ว ม กั บ ส า ร อื่ น - Free and Total Chlorine Test Kit
(Combined chlorine) อยู่ ในช่ วง
0.5-1.0 ppm

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-2(5) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

6-19

ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

- จัดให้ มีป้ายแสดงข้ อปฏิบัติสาํ หรับ - ป้ ายแสดงข้ อปฏิบัติ ต้ องมีข้อความอย่ าง - บริเวณสระว่ายนํา้
ผู้ใช้ บริการติดไว้ บริเวณสระว่ายนํา้
น้ อย ดังนี้
ให้ มองเห็นชัดเจน
1. ต้ องสวมชุดว่ายนํา้ ที่สะอาด
2. ต้ องชําระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
3. ผู้ทเ่ี ป็ นโรคติดต่อ ห้ ามลงเล่นในสระว่ายนํา้
4. ห้ ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ ามาในบริเวณสระ
5. ห้ ามปัสสาวะ บ้ วนนํา้ ลาย หรือสั่งนํา้ มูกลง
ในสระ
6. ห้ ามทําสระว่ายนํา้ สกปรก
7. จํา นวนผู้ ใช้ งานมากที่ สุ ด ที่ ส ระว่ า ยนํา้
รองรับได้
8. วิธปี ฐมพยาบาลเบื้องต้ น

3. ความปลอดภัยในการใช้ สระว่ายนํา้
- มี เ จ้ าหน้ าที่ ดู แ ลสระว่ า ยนํา้ อยู่ - มี เ จ้ าหน้ าที่ ป ระจํา อยู่ ต ลอดเวลาที่ เ ปิ ด - บริเวณสระว่ายนํา้
ประจําสระตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดบริการ
บริการ

- สระว่ายนํา้

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- ตรวจวั ด แบคที เ รี ย Pseudomonas - Multiple tube fermentation technique
aeroginosa ต้ องไม่พบ

- มี ก ารทํา บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จํา นวนผู้ ใ ช้ - บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลาใช้ สระนํา้
สระว่ายนํา้ ในแต่ละวัน

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- ตรวจวัดแบคทีเรีย Strephylococcus - Multiple tube fermentation technique
aureus ต้ องไม่พบ

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

บริเวณทีต่ รวจวัด

- นํา้ ในสระว่ายนํา้

- Cadmium Reduction

วิธีการตรวจวัด

- ตรวจวั ด แบคที เ รี ย E. coli ต้ อง - Multiple tube fermentation technique
ไม่พบ

- ตรวจความเข้ มข้ นไนเตรท
(Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm

ดัชนีตรวจวัด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
การ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
การ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
การ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

- อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา/ความถี่

ตารางที่ 6.2-2(6) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

ผูร้ บั ผิดชอบ

- มี ป้ ายแสดงวิ ธี ก ารปฐมพยาบาล - ป้ ายแสดงวิ ธีการปฐมพยาบาล หรื อ ช่ ว ย - บริเวณสระว่ายนํา้
หรือช่ วยชีวิตคนจมนํา้ ในตําแหน่ง ชีวิตคนจมนํา้ ต้ องไม่ มีส่ิงบดบัง สามารถ
ที่ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ จ น บ ริ เ ว ณ เห็นได้ ชัดเจน
สระว่ายนํา้

- ทุ ก วั น ตลอดระยะ เวลาเปิ ด - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ดําเนินการ

- ทุ ก วั น ตลอดระยะ เวลาเปิ ด - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

ระยะเวลา/ความถี่

- บริเวณสระว่ายนํา้
- มีอปุ กรณ์ในการช่วยชีวติ ประจําสระ ต้ องจัดให้ มี
ว่ายนํา้ ได้ แก่ ไม้ ช่วยชีวติ ห่วงชูชีพ - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้ อย 2 อัน
เครื่อ งหายใจ ห้ อ งปฐมพยาบาล - ห่ วงชู ชีพ เส้ นผ่าศูนย์กลางอย่ างน้ อย 15
หรือชุดปฐมพยาบาล เป็ นต้ นและมี นิ้ว หรือ ทุ่นลอยผูกไว้ กับเชือกความยาว
การฝึ กซ้ อมการใช้ งาน
ไม่ น้ อ ยกว่ า ความกว้ า งของ สระว่ า ยนํา้
อย่างน้ อย 2 อัน
- ไม้ ช่วยชีวิตหรือวัตถุอ่นื ใด ที่มคี วามยาวไม่
น้ อยกว่า 3.5 เมตร นํา้ หนักเบา อย่างน้ อย
1 อัน และต้ องวางไว้ ท่ปี ลายลู่ส่วนลึกของ
สระว่ายนํา้
- เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ สํา หรั บ ผู้ ใ หญ่ 1 ชุ ด
และเด็ก 1 ชุด
- ห้ องปฐมพยาบาลหรื อชุ ดปฐมพยาบาลที่
พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา

บริเวณทีต่ รวจวัด

- ทุ ก วั น ตลอดระยะ เวลาเปิ ด - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

วิธีการตรวจวัด

- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุ - มี ป้ า ยแ ส ด ง “ ส ถา น ที่ เ ก็ บ ส า ร เ ค มี - สถานที่เก็บสารเคมี
ว่ า สถานที่ เ ก็บ สารเคมี อั น ตราย อันตราย” และ “ห้ ามเข้ า”
และห้ า มเข้ า มี ก ารระบายอากาศ - ระบบระบายอากาศใช้ งานได้ ดี
และการป้ องกั น นํา้ ซึ ม เข้ า ภาชนะ - ไม่มีนาํ้ ซึมเข้ าภาชนะบรรจุสารเคมี
บรรจุสารเคมี

ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 6.2-2(7) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผูร้ บั ผิดชอบ

- มีป้ายแสดงวิธีการใช้ งานของระบบ - ตรวจสอบป้ ายแนะนําการใช้ งานระบบจอด - ระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ บริเวณชั้น - ทุ ก เดื อ น ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
จอดรถยนต์อัตโนมัติในตํา แหน่ งที่ รถอั ต โนมั ติ ใ ห้ มี ส ภาพดี อ ยู่ เ สมอ หาก ใต้ ดิน-2
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
มองเห็ น ได้ ชั ด เจน บริ เ วณด้ าน ชํารุด ต้ องดําเนินการแก้ ไขทันที
หน้ าที่จอดรถยนต์อตั โนมัติ

- การใช้ งานได้ ของอุ ป กรณ์ และ - ตรวจสอบอุป กรณ์ และระบบของที่จ อด - ระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ บริเวณชั้น - ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผ้ ูผลิต - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
แนะนํา
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
ระบบของที่จอดรถยนต์อตั โนมัติ
รถยนต์ อั ต โนมั ติ ใ ห้ ใช้ การได้ ดี จ ากช่ า ง ใต้ ดิน-2
ผู้ชาํ นาญการของบริษัทผู้ติดตั้ง

- ประสิทธิภาพการทํา งานของระบบ - ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของ - ระบบจอดรถยนต์อตั โนมัติ บริเวณชั้น - ทุ ก เดื อ น ตลอดระยะเวลาเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
จอดรถยนต์อตั โนมัติ
ระบบจอดรถยนต์ อั ต โนมั ติ ใ ห้ สามารถ ใต้ ดิน-2
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
พร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
การ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

ระยะเวลา/ความถี่

- กิจ กรรมหรื อ สิ่ง กี ด ขวางบริ เ วณที่ - ตรวจสอบห้ ามมิให้ ประกอบกิจกรรมใดๆ - พื้นที่โครงการ
จอดรถ
รวมทั้ ง การก่ อ สร้ างในบริ เ วณที่ จั ด ไว้
สํา หรับเป็ นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทํา ให้
พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง

บริเวณทีต่ รวจวัด

- ทุ ก วั น ตลอดระยะ เวลาเปิ ด - เจ้ าของโครงการ (กรณียั งไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

วิธีการตรวจวัด

- มี โ ทรศั พ ท์ พร้ อมติ ด หมายเลข - ตรวจสอบโทรศั พ ท์ ให้ พ ร้ อมใช้ ง านอยู่ - บริเวณสระว่ายนํา้
โ ท ร ศั พท์ ท่ี สํา คั ญ ๆ เ ช่ น โร ง เสมอ
พยาบาล สถานีตาํ รวจ ในตําแหน่ง
ที่ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ จ น บ ริ เ ว ณ
สระว่ายนํา้

ดัชนีตรวจวัด

8. การสื่อสาร และการ - การบดบั ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ ละ -ตรวจสอบการบดบั ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ - ภายในระยะเวลา 1 ปี หลั ง จาก - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
วิทยุจากตัวอาคารโครงการ กับบ้ าน และวิทยุ จากตัวอาคารโครงการ กับ บ้ า น 100 เมตร
เปิ ดดําเนินโครงการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
โทรคมนาคม
พักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ พั กอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100
100 เมตร
เมตร ว่ า ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อนจากการ
บดบังสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุหรือไม่

7. การคมนาคม

ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-2(8) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

11.สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ

9.ความปลอดภัย
สาธารณะ

- เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตลอดช่ ว งเปิ ด - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
ดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ศั ต รูพื ช ที่ทาํ ให้ เ กิด การผุ พั ง ของ - ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาไม้ ยืนต้ น ดูแล - พื้นที่สเี ขียวของโครงการ
ต้ นไม้
และตรวจสอบการเจริ ญ เติ บ โต และการ
ผุพังของไม้ ยืนต้ น

- ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ รื่ อ ง ก า ร บ ด บั ง - ตรวจสอบหนั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการบดบั ง - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ - ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจัด - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
ทั ศ นียภาพจากโครงการ และการ ทัศนียภาพจากโครงการ และการชดเชย 100 เมตร
ชดเชยเยียวยาต่อผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ

- ปี ละ 1 ครั้งตลอดช่ วงเปิ ดดํา เนิน - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
การ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

- ขนาดการแผ่ ข องเรื อ นยอดต้ น ไม้ - ตั ด แต่ ง กิ่ ง โดยควบคุ ม ทั้ ง ทรงพุ่ ม และ - พื้นที่สเี ขียวของโครงการ
และความสูงของต้ นไม้
ความสูงของลํา ต้ นด้ วยการตั ด แต่ ง กิ่งไม้
ด้ านข้ าง และด้ านบนออก

- เดือนละ 2 ครั้ง

- วันละ 1 ครั้ง

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้ นไม้ หาก - พื้นที่สเี ขียวของโครงการ
พบว่ า ต้ น ไม้ เ หี่ ยวเฉา หรื อ ตายให้ บาํ รุ ง
ดูแล และปลูกซ่อมแซมทันที

- ความชุ่ ม ชื้ น ของพื้ นดินในบริ เ วณ - ตรวจสอบความชุ ม ชื้ น ของพื้ นดิ น ใน - พื้นที่สเี ขียวของโครงการ
สวน และรอบต้ นไม้
บริเวณสวน และรอบต้ นไม้

- การเติบโตของต้ นไม้

- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผ้ ูผลิต - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
แนะนําในแต่ละชนิดอุปกรณ์
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

บริเวณทีต่ รวจวัด

10.การป้องกันอัคคีภยั - การใช้ งานได้ ของ Fire Alarm Bell, - ตรวจสอบระบบเตื อ นภั ย และป้ องกั น - พื้นที่โครงการ
Manual Ststion, FHC, ระบบจ่ า ย อัค คี ภั ย ให้ ใช้ ก ารได้ ดี ตามคู่ มื อ แนะนํา
นํา้ ดับเพลิง, ถังดับเพลิง และแผง ผลิตภัณฑ์
ควบคุมสัญญาณ

วิธีการตรวจวัด

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
การ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

ดัชนีตรวจวัด

- ประสิ ท ธิ ภ าพของกล้ องวงจรปิ ด - ตรวจสอบระบบ และประสิ ท ธิ ภ าพของ - พื้นที่โครงการ
(CCTV)
กล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
- ประสิทธิภาพของระบบคีย์การ์ด
- ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ งร ะ บ บ
คีย์การ์ด ของโครงการเป็ นประจํา

ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-2(9) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีต่ รวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

ผูร้ บั ผิดชอบ

- หนังสือแจ้ ง เรือ่ งการบดบังแสงแดด - ตรวจสอบหนั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการบดบั ง - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ - ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจัด - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
จากโครงการ และการชดเชยเยียวยา แสงแดดจากโครงการ และการชดเชย 100 เมตร
ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
ต่อผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ

- หนังสือแจ้ ง เรื่องการบดบังทิศทาง - ตรวจสอบหนั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการบดบั ง - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ - ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจัด - เจ้ า ของโครงการ (บริ ษั ท แบล็ค ฟิ นน์
ลมจากโครงการ และการชดเชย ทิศ ทางลมจากโครงการ และการชดเชย 100 เมตร
ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด )
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
เยียวยาต่อผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ

ดัชนีตรวจวัด

12.เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ - ความเดือดร้ อนของเจ้ าของอาคาร - สอบถามความเดื อ ดร้ อนจากเจ้ าของ - อาคาร และบ้ า นพั ก อาศั ย โดยรอบ - ทุ ก 6 เดื อ น/ครั้ ง ตลอดระยะ - เจ้ า ของโครงการ (กรณียั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
หรื อ บ้ านพั ก อาศั ย จากการเปิ ด อาคาร หรื อ บ้ า นพั ก อาศั ย จากการเปิ ด โครงการในระยะ 0-100 เมตร
เวลาเปิ ดดําเนินการ
นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
สังคม
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 6.2-2(10) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ช่วงเปิ ดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด FYNN Sukhumvit 31 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จุดที่ 2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

70 เมตร
พื้นที่โครงก

าร

ซอยสุขุมว
ิท 31

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ!ายมัธยม)

จุดที่ 1 บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง
และแรงสั่นสะเทือน

N

0

ภาพที่

6.2-1

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ!ายมัธยม)
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เอกสารอ้างอิง
1. กรมควบคุมมลพิษ, 2542. มาตรฐานคุณภาพนําในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร่ กองจัดการคุณภาพนํา,
กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกายน 2542. คู่มอื เจ้ าของอาคาร/ภัตตาคารและผู้รับจ้ างติดตังระบบบําบัดนํา
เสียแบบติดกับที3ในโครงการจัดทําคู่มอื ดําเนินงานระบบบําบัดนําเสีย และการใช้ มาตรฐานนําทิงจาก
อาคาร.
3. กรมอุตุนิยมวิทยา. ข้ อมูลสถิติอตุ ุนิยมวิทยารายปี ในคาบ 30 ปี (2529-2558). สถานีตรวจวัดอากาศ
กรุงเทพมหานคร
4. กองโบราณคดี, 2536. ทะเบียนแหล่งโบราณคดีสถานประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุ - เบกษา.
เอกสารการวิจัย ฝ่ ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร
5. การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท, 2558. รายงานประจําปี 2557. การประปานครหลวง
6. เกรียงศักดิB อุดมสินโรจน์, 2536. วิศวกรรมประปา. มิตรนราการพิมพ์
7. เกษมสันต์ สุวรรณรัต, 2545. การบําบัดนําเสีย และการระบายนํา
8. คณะกรรมการสิ3งแวดล้ อมแห่งชาติ. ทะเบียนแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์. โครงการอนุรักษ์
สิ3งแวดล้ อมแห่งชาติและศิลปกรรม.
9. ธงชัย พรรณสวัสดิBและคณะ, 2530. นําเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางนําในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล. รายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสิ3งแวดล้ อมแห่ งชาติกระทรวง-วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและพลังงาน
10. บุญส่ง ไข่เกษ, 2537. การบําบัดนําเสียและการจัดการนําเสียจากบ้ านพักอาศัยด้ วยระบบติดกับที3. ภาค
วิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ3งแวดล้ อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย-มหิดล
11. เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2534. วิศวกรรมการทาง. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศน์, กรุงเทพฯ
12. สํานักงานเขตวัฒนา, 2559. เอกสารเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต สํานักงานเขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร.
13. สมศักดิB ธรรมเวชวิถี, 2549. แนวความคิดในการใช้ วัสดุดูดซับเสียงอันเนื3องมาจากผลกระทบสนามบิน
สุวรรณภูมิ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ
14. สุรินทร์ เศรษฐมานิต, 2529. วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบติดตังและการบํารุงรักษา.
ศูนย์การพิมพ์ดวงกมล, กรุงเทพฯ
15. สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร,2541.คู่มือและโปรแกรมคํานวณขนาดพืนที3ชะลอนํา.
16. สํานักงานนโยบายและแผนสิ3งแวดล้ อม, 2541. แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ3งแวดล้ อม (ราย
ละเอียดขันตํ3า) สําหรับโครงการด้ านที3พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที3พักตากอากาศ. กระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ3งแวดล้ อม, กรุงเทพมหานคร
17. JICA, 2536. ข้ อเสนอสําหรับการจัดการเกี3ยวกับมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในอนาคต.
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ภาคผนวกที่ 3
เอกสารอ้างอิงประกอบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

ผ 3-1

- รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผ 3-4

- เอกสารอ้างอิงประกอบการคํานวณเรื่องเสียง

ผ 3-13

- รายงานผลตรวจวัดแรงสัน่ สะเทือนโครงการ TCC New
Headquarter

ผ 3-40

อาคารชุด FYNN Sukhumvit 31

ภาคผนวกที่ 5
เอกสารประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

ผ 5-1

5.2 เอกสารประกอบการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

ผ 5-14

5.3 เอกสารประกอบการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

ผ 5-29

5.4 เอกสารการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ครั้งที่ 1

ผ 5-48

5.5 เอกสารการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ครั้งที่ 2

ผ 5-54

5.6 เอกสารการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ครั้งที่ 3

ผ 5-57

5.7 ตารางแสดงจํ านวนและบ้านเลขที่ท่ ีทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างความ ผ 5-62
คิดเห็น กลุ่มที่ 3 ระยะ 101-1,000 เมตร
5.8 เอกสารการติดต่อประสานงานกับพื้ นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร
รอบโครงการ

ผ 5-70

5.9 บันทึกการสัมภาษณ์ขอ้ ห่วงกังวล

ผ 5-84

