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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำร
โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลัง ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 เป็ น รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทจัดหารายได้ ประกอบธุ รกิจการผลิต
และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์บุหรีส่ าเร็จรูป มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการโรงงานยาสูบ ให้ก่อสร้างโรงงาน
ผลิต ยาสูบ แห่ ง ใหม่ ภายในสวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ 3 ต าบลคานหาม อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จากเหตุผลของการย้ายฐานการผลิตดังกล่าว มายังพื้นทีส่ วนอุตสาหกรรมโรจนะ โรงงานยาสูบจึงได้มโี ครงการอาคาร
ที่พกั อาศัยสาหรับพนักงานในสัง กัดโรงงานยาสูบ เพื่อเป็ น สวัส ดิการรองรับการเข้าพักของพนักงาน และสามารถ
เดินทางไปทางานได้โดยสะดวก (ไม่มกี ารเก็บค่าเช่า และไม่มกี ารขายกรรมสิทธิ ์ให้พนักงาน)
โครงการอาคารที่พกั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้รบั ความเห็นชอบในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/2636 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 หลังจากนัน้ โครงการ
ได้ม ีก ารลดจ านวนพื้ น ที่ โ ครงการ และน าเสนอการเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการต่ อ ส านั กงาน และแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม และได้ร ับ ความเห็ น ชอบตามหนั ง สื อ เลขที่ ทส 1009.5/8055 ลงวัน ที่
12 กรกฎาคม 2559 โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสานักงานนโยบายและแผนฯ ได้กาหนดให้โครงการต้องยึดถือ
และปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
ดัง นัน้ เพื่อ เป็ น การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิต ามมาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไ ขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม โรงงานยาสูบ จึงได้มอบหมายให้ บริษทั ยูไนเต็ด
แอนนาลิส ต์ แอนด์ เอ็น จิเ นี ย ริ่ง คอนซัล แตนท์ จ ากัด ดาเนิ น การติด ตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิต ามมาตรการ
ของโครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงานโรงงายาสูบ กระทรวงการคลัง ระยะก่อสร้าง พร้อมทัง้ จัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยฯ ในระยะก่อสร้าง
3. เพื่อ จัดท ารายงานผลการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม นาเสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(สผ.) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมโครงการ ในระยะก่อสร้าง
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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1.3 ที่ตงั ้ โครงกำร
โครงการอาคารที่ พ ั ก อาศัย พนั ก งาน ตัง้ อยู่ ภ ายในโซนพื้ น ที่ ส าหรับ พานิ ช ยกรรม รวมที่ พ ั ก อาศัย
และส านักงาน ของสวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ 2 ต าบลคานหาม อาเภออุ ท ัย จัง หวัดพระนครศรีอ ยุ ธยา ดัง แสดง
ในรู ป ที่ 1-1 การเดินทางเข้าสู่ พ้ื นที่ โ ครงการ สามารถใช้ถ นนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข 3056 มุ่ง หน้ าสู่
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตาบลคานหาม อาเภออุทยั จากนัน้ เลี้ยวเข้าสู่ถนนโรจนะ 2 ทางเข้า A ตรงเข้าไปประมาณ
500 เมตร จากนัน้ เลี้ยวขวาเข้าสูถ่ นนสายรองของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตรงเข้าไปประมาณ 350 เมตร จะเห็นพื้นที่
โครงการอยู่บริเวณด้านขวามือ
1.4 รำยละเอียดของโครงกำร ระยะก่อสร้ำง
ในการก่อ สร้างโครงการอาคารที่พกั อาศัย พนักงาน ตามแผนการก่อ สร้างกาหนดไว้ประมาณ 24 เดือ น
ซึง่ ประกอบด้วย
 งำนโครงสร้ำง ได้แก่ งานวางผังตอกเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น โครงเหล็กหลังคา
 งำนตกแต่งสถำปัตยกรรม ได้แก่ งานก่ออิฐผนัง ติดตัง้ วงกบพร้อมตกแต่งผิว ตกแต่งฝ้ าเพดาน/ผนัง
ติดตัง้ ประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ งานสุขภัณฑ์ พร้อมส่วนประกอบอุปกรณ์อ่นื ๆ งานทาสี
 งำนระบบประกอบอำคำร ได้แ ก่ งานก่อ สร้างและติดตัง้ ระบบต่ างๆ เช่น ระบบสุข าภิบาล
ระบบไฟฟ้ า ฯลฯ
ในช่ ว งการด าเนิ น การก่ อ สร้างโครงการ มีค นงานก่ อ สร้า ง ประมาณ 232 คน โดยท างานในช่ว งเวลา
08.00-17.00 น. ทัง้ นี้โครงการจะกาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างจัดให้มบี ้านพักคนงานก่อสร้างไว้นอกพื้น ที่โครงการ
โดยกาหนดให้มาตรฐานของบ้านพักและสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสุขาภิบาลสาหรับชุมชนก่อ สร้างของกระทรวงสาธารณะสุข สาหรับภายในพื้นที่
ก่อ สร้า งโครงการ จะกาหนดให้ ผู้ร ับเหมาก่อ สร้างจัดการระบบสุ ข าภิบ าลในระหว่า งการก่ อ สร้า งให้ ส อดคล้อ ง
กับระเบีย บการก่อสร้างภายในพื้น ที่สวนอุต สาหกรรมโรจนะ ที่กาหนดโดย บริษ ัท สวนอุต สาหกรรมโรจนะ จากัด
(มหาชน) รวมทัง้ ข้อกาหนดของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย และมาตรฐานสุขาภิบาลสาหรับชุมชนก่อสร้าง
ของกระทรวงสาธารณะสุข (ดังแสดงในรูปที ่ 1-2 และรูปที ่ 1-3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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พื้นที่โครงกำร
อำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน

ทีม่ า : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รูปที่ 1-1 ที่ตงั ้ โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำนโรงงำนยำสูบ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
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1-3

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
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ทีม่ า : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รูปที่ 1-2 ผังแสดงรำยละเอียดพื้นที่โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำนโรงงำนยำสูบ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

1-5

6

4
4
1

4

9

4
3

8
2
REMARK :
1. YARD (ขนาด 15x20 เมตร)
4. สานักงานสนามชัวคราว
่
(ตู้ขนาด 3.0x6.0ม.)
2. ห้องน้าชัวคราวคนงาน
่
1.0x1.2 เมตร (จานวน 15 ห้อง) 5. ล้างล้อ (ขนาด 6.0x12.0ม.)
3. สโตร์และจุดรวมพล (ขนาด 10x8 เมตร)
6. ป้ อมยาม (2.0x2.0 ม.)

7. หม้อแปลงไฟฟ้ าชัวคราว
่
8. โรงอาหาร

4
10

7

9. ห้องประชุม
10. ห้องน้าพนักงาน (1.0x1.2 ม. จานวน 4 ห้อง)

ทีม่ า : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รูปที่ 1-3 ผังบริเวณแสดงตำแหน่ งสิ่ งอำนวยควำมสะดวก และระบบสุขำภิ บำลภำยในพื้นที่โครงกำรในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

ทำงเข้ำออกชัว่ ครำว
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1) สิ่ งอำนวยควำมสะดวกสำหรับคนงำนก่อสร้ำง
กาหนดให้มหี อ้ งส้วมทีถ่ ูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจานวนคนงานก่อสร้าง คือ ให้มหี ้องส้วมในสัดส่วน
เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มไี ฟฟ้ าแสงสว่างอย่างเพียงพอ
2) กำรใช้น้ำ
ในช่ ว งระหว่ า งการก่ อ สร้ า งโครงการ ทางผู้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า งจะขอใช้ น้ าประปาชัว่ คราวจาก
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง และการอุปโภคทั ่วไปของคนงานก่อสร้าง สาหรับน้ าดื่มนัน้
จะจัดซื้อน้ าดืม่ แบบถังในจานวนทีเ่ พียงพอกับคนงาน กิจกรรมแต่ละประเภทมีปริมาณการใช้น้ า ดังนี้
 น้ำใช้ในกิ จกรรมกำรก่อสร้ำง : เป็ นน้ าใช้สาหรับผสมปูนซีเมนต์ บ่มปูน ฉีดพรมพื้นเพื่อป้ องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เป็ นต้น โดยปริมาณน้ าทีใ่ ช้ ประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 น้ำใช้เพื่อกำรอุปโภค-บริ โภค : เป็ นน้ าที่ใช้สาหรับการล้างมือ ราดส้วม มีอตั ราการใช้น้ าสาหรับ
คนงานที่ พ ักนอกพื้ น ที่ โ ครงการ เท่ ากับ 50 ลิต ร/คน/วัน ดัง นั น้ ปริม าณน้ า ที่ใ ช้ป ระเมิน จาก
จานวนคนงานประมาณ 232 คน จะมีคนใช้น้ าส่วนนี้ประมาณ 11.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน
สรุปได้วา่ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างมีปริมาณการใช้น้ าทัง้ สิน้ ประมาณ 19.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน
3) ระบบไฟฟ้ ำ
ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ ทางผูร้ บั เหมาก่อสร้างดาเนินการขอใช้ไฟฟ้ าชั ่วคราวจากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค สาหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
4) กำรระบำยน้ำ และกำรบำบัดน้ำเสีย
ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะมีน้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 น้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ดจำกกิ จ กรรมก่อ สร้ ำ ง : น้ าเสีย ที่เ กิดจากกิจ กรรมก่อ สร้างเหล่ านี้ ในแต่ ล ะวัน
มีปริมาณน้ อยมาก เนื่อ งจากปริมาณน้ าที่ใ ช้ใ นกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนหนึ่ ง จะกลายเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็ น ต้น อีกส่วนหนึ่ งจะปล่อยให้ระเหยไปหรือ
ปล่อยให้ซึมลงดิน เช่น น้ าที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ าที่ฉีดพรมพื้นเพื่อลดฝุ่ นละออง เป็ นต้น
ส าหรับน้ าที่ ใ ช้ใ นกิจ กรรมการก่ อ สร้า งส่ว นน้ อ ยที่ กลายเป็ น น้ าเสีย ได้แ ก่ น้ า ที่ใ ช้ฝ นการล้า ง
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการก่อสร้างในแต่และวัน ซึง่ น้ าส่วนนี้จะไหลเข้าสู่บ่อตักตะกอนเพื่อดัก
เศษดิน และทราย ก่อ นนาไปใช้รดพื้นและถนนต่ อไป โดยน้ าเสียส่วนที่เหลือจึงจะระบายออกสู่
บ่อพักน้ าเสีย (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย ) ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ าของอุตสาหกรรมโรจนะ
เพื่อรวบรวมเข้าสูร่ ะบบบาบัดน้ าเสียของสวนอุตสาหกรรมฯ ต่อไป

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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น้ำเสียจำกพนักงำน และคนงำนก่อสร้ำง : เป็ นน้ าเสียทีเ่ กิดจากการอุปโภค-บริโภค ซึ่งมีปริมาณ
รวมทัง้ สิน้ 19.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้ าใช้ทงั ้ หมด 100%) แบ่งเป็ น (1) น้ าเสียจาการซักล้าง
ประมาณ 15.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน (80% ของปริมาณน้ าเสียทัง้ หมด) ซึ่งจะไหลลงสู่รางระบายน้ า
และบ่อดักตะกอนภายในพื้นทีโ่ ครงการ ก่อนระบายออกนอกพื้นทีโ่ ครงการลงสูท่ ่อระบายน้ าเสียของ
สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ เพื่ อ รวบรวมเข้ า สู่ ร ะบบบ าบัด น้ าเสี ย ของสวน อุ ต สาหกรรมฯ
และ (2) น้ าเสียจากห้องส้วม ประมาณ 4.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดทีอ่ ตั ราการเกิด 20 ลิตร/คน/วัน)
จะผ่านกระบวนการบาบัดด้วยถังบาบัดน้ าเสีย WAVE (ดังแสดงในรูปที ่ 1-4) ซึง่ เป็ นถังบาบัดน้ าเสีย
สาเร็จรูป โดยใช้หลักจุลินทรีย์ บาบัด ซึ่งมีทงั ้ ส่ว นเกรอะสาหรับเก็บกากตะกอน และส่วนที่กรอง
(ตัวกรองชีวภาพ) โดยจะมีถงั บาบัด จานวน 1 ชุด ต่อห้องส้วม 2 ห้อง และน้ าเสียที่ผ่านการบาบัด
แล้วจะระบายออกสูบ่ อ่ พักน้ าเสีย (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย ) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อรวบรวมเข้าสูร่ ะบบบาบัดน้ าเสียของสวนอุตสาหกรรมฯ ต่อไป

5) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย (ดังแสดงในรูปที ่ 1-5) และมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ ง
ดังนี้
 เศษวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ เช่น เศษไม้ ขีเ้ ลื่อย เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก : จะมีการจัดการในหลาย
รูปแบบ ได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยงั ใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ใหม่ หรือขายให้แก่ผทู้ ี่ต้องการ สาหรับ
ส่วนที่ทาลายยากและใช้ประโยชน์ ไม่ได้ จะเก็บรวบรวมไว้ ใ นถัง รองรับมูลฝอย ขนาด 200 ลิต ร
จานวน 4 ใบ ทีจ่ ดั วางไว้บริเวณพื้นทีก่ อ่ สร้างโครงการ เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกาจัด
เป็ นประจา
 มูล ฝอยที่ เ กิ ดจำกกำรอุป โภค-บริ โ ภค : คาดว่า มีปริม าณมูล ฝอยที่เ กิด จากคนงานก่อ สร้า ง
ประมาณ 232 คน (คิดอัตราผลิตมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) ทัง้ หมดประมาณ 696 ลิตร/วัน มูลฝอย
ในส่ ว นนี้ จ ะรวบรวมไว้ใ นถัง รองรับ มูล ฝอยขนาด 200 ลิ ต ร ซึ่ ง ไม่ ม ีก ารรั ่วซึม พร้อ มมีฝ าปิ ด
จานวน 6 ใบ แยกเป็ นขยะเปี ยก 3 ใบ และขยะแห้ง 3 ใบ จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของ บริษทั ซี.เอ็น.เอส.ที จากัด มาเก็บขนไปกาจัดเป็ นประจา
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ทีม่ า: บริษทั เวฟ โปรดักท์ จากัด

รูปที่ 1-4 รูปแสดงรำยละเอียดถังบำบัดน้ำเสีย WAVE

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
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ทีม่ า : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, 2560.

รูปที่ 1-5 แผนผังแสดงตำแหน่ งถังขยะภำยในโครงกำร
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6) กำรจัดกำรดิ น
ในระยะก่อ สร้างจะมีปริม าณดิน ที่ถู กขุดขึ้น มาจากการก่อ สร้างชัน้ ใต้ดนิ ของอาคารศูน ย์ อ าหาร ฯลฯ
ปริมาณรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 5,754 ลูกบาศก์เมตร (บ่อน้ า 3,135 ลูกบาศก์เมตร + ระบบบาบัดน้ าเสีย 1,029 ลูกบาศก์เมตร + อาคารศูนย์อาหาร 1,590 ลูกบาศก์เมตร) ในขณะทีม่ กี ารขุดดินขึ้นมาจากการก่อสร้างนัน้ โครงการได้กองดิน
ไว้บริเวณด้านข้างโครงการก่อสร้าง โดยได้รบั การอนุ ญ าตจากทางสวนอุ ตสาหกรรมในบริเวณที่ใ ช้กองดิน ดังกล่าว
ซึ่งดินเหล่านี้จ ะถูกนามาใช้ปรับถมพื้นที่ภายในโครงการ ที่จะต้อ งถูกปรับยกระดับเพิ่ม สูงขึ้นจากระดับพื้น ดิน เดิม
ประมาณ 0.50 เมตร ซึง่ มีความต้องการใช้ดนิ ในการปรับถมพื้นทีโ่ ครงการ (ขนาดพื้นที่โครงการ 35,200 ตารางเมตร)
รวมทัง้ สิ้น ประมาณ 17,600 ลู กบาศก์เ มตร ทัง้ นี้ หากมีดิน ที่ เ หลือ จากโครงการฯ ได้ข ออนุ ญ าตจากทางสวน
อุ ต สาหกรรมโรจนะ เพื่อ ขนย้ า ยกองดิน ไปถม หรือ ใช้ป ระโยชน์ อ่ืน ๆ ในโรงงานยาสู บ ภายในเขตพื้ น ที่ ส วน
อุตสาหกรรมโรจนะ ดังนัน้ จึงไม่มปี ริมาณดินส่วนเกินจากโครงการทีต่ อ้ งนาออกไปกาจัด
เส้นทางล าเลีย งขนส่ง ดินและวัสดุอุปกรณ์ ก่อ สร้าง จะใช้ถ นนสาธารณะสายหลัก นอกพื้นที่โ ครงการ
คือ ทางหลวงหมายเลข 3056 เข้าสู่ถ นนโรจนะ 2 ทางเข้า A เพื่อ เข้าสู่พ้ืนที่ก่อ สร้างโครงการ โดยจะมีลานล้าง
ล้อรถบรรทุกอยู่บริเวณใกล้ปากทางเข้า-ออกพื้นทีก่ อ่ สร้างโครงการ เพื่อล้างเศษดิน/ทราย ฯลฯ ออกจากล้อรถบรรทุก
ก่อนออกจากพื้นทีก่ อ่ สร้างโครงการ (ดังแสดงในรูปที ่ 1-3)
7) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ในระหว่างการก่อ สร้าง โครงการก าหนดให้ผู้ร บั เหมาดาเนิ น การตามมาตรการเพื่อ ความปลอดภัย
และป้ อ งกัน ความเสีย หายต่ อ ชีว ิต และทรัพ ย์ ส ิน ของตนเองและผู้อ่ื น รวมทัง้ จัดให้ ม ีก ารรัก ษาความปลอดภัย
และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงานขันต
้ ่า ดังนี้
(ก) ควำมปลอดภัยในพืน้ ที่
 จัดทาแนวรัวของบริ
้
เวณพื้นทีก่ อ่ สร้าง และกาหนดจุดเข้า-ออก บริเวณพื้นทีก่ อ่ สร้างให้ชดั เจน
 จัดทาป้ ายเตือนเพื่อการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยในบริเวณที่จาเป็ น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็ว
รถยนต์” “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็ นต้น
 จัดทาโครงสร้างนั ่งร้านสาหรับการก่อสร้าง เป็ นนั ่งร้านเหล็กชั ่วคราวเพื่อความแข็งแรงและความ
ปลอดภัย และติดตัง้ ผ้าใบด้านนอกอาคารทุกด้านโดยมีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง
 จัดให้ม ีการทิ้ง เศษวัสดุก่อสร้างชั ่วคราว โดยโครงการไม่ใ ช้การทิ้งวัสดุลงทางปล่อง แต่ใช้วธิ ีการ
รวบรวมเศษวัส ดุใ ส่ก ระบะที่ปิ ดคลุ ม แล้ ว ใช้ว ิธีการชักรอกลงสู่ช นั ้ ล่ าง ซึ่ ง จะไม่ท าให้เ กิด การ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง โดยใช้เรือยกวัสดุสาหรับใช้กบั เทาเวอร์เครน
 การกระทาเพื่อปฏิบตั กิ ารใดที่จะเป็ นอันตราย ต้องให้วศิ วกรเป็ นผูพ้ ิ จารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ
ต่อไปได้ ถึงจะลงมือทาการก่อสร้างต่อไปทุกครัง้
 ติดป้ ายแนะนาการทางานและป้ ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง โดยจะมี
หัวหน้างานเป็ นผูด้ แู ล
 ในเวลากลางคืน จะต้องติดตัง้ สัญ ญาณไฟ เพื่ อให้สญ
ั ญาณแก่คนงานหรือ บุคคลต่ างๆ ทราบถึง
ขอบเขตบริเวณก่อสร้าง
 จัดให้มยี ามรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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(ข) กำรป้ องกันอันตรำยในกำรตอกเสำเข็ม
 ตอกเข็มพืดเหล็กโดยรอบเขตทีด่ นิ และห่างจากเขตทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยึดค้ายันให้ม ั ่นคง
แข็งแรงดูแลให้อ ยู่ ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อป้ องกันดิน ด้านข้างพังทลายในการขุดดินก่อ สร้าง
ฐานราก
 หลังจากดอกเข็มพืดก่อนเจาะเสาเข็ม ให้ทาการขุดดินเป็ นคูลึก 1.0 x 0.6 เมตร โดยรอบเขตที่ดนิ
และห่างเขตทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร ทุกด้าน
 จัดลาดับการเจาะเข็มโดยด้านใกล้อาคารก่อนไปหาด้านทีไ่ ม่มอี าคาร
 ตัง้ นั ่งร้านเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 14.0 เมตร หรืออย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงปั ้นจั ่น พร้อมขึงกัน้
ด้วยผ้าใบโดยรอบทุกด้าน
(ค) ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร
ตรวจสอบเครื่อ งจักรในการทางานอย่ างสม่าเสมอให้เ กิดความพร้อ มในการใช้ง าน เพื่อป้ องกัน
อุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้
(ง) ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
 จัดให้ม ีเ รือ นพยาบาลและจัด จ้า งพยาบาลวิช าชีพ ชั ่วคราว พร้อ มเครื่อ งเวชภัณ ฑ์ใ นการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทนั ท่วงทีเมื่อประสบอันตรายโดยไม่คดิ มูลค่าและมีร ถ
สาหรับนาคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาล
 จัดให้มนี ้ าดืม่ -น้ าใช้ และส้วมทีถ่ ูกสุขลักษณะแก่คนงาน
 จัด ให้ ม ีอุ ป กรณ์ ป้ องกัน ภัย ส่ ว นบุ คคลที่เ หมาะสมกับสภาพการท างานให้ เ พี ย งพอกับจ านวน
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ เช่น หมวก รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย ตาข่าย
กันตกสาหรับงานทีอ่ ยู่บนทีส่ งู หน้ากากช่างเชื่อมเพื่อป้ องกันแสงและประกายไฟ หน้า กากป้ องกัน
ฝุ่ น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั ๊กอุดหู ทีค่ รอบหู เป็ นต้น
 กาชับให้คนงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนต้องแต่งกายอย่างรัดกุม และสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั กิ าร
(จ) กำรป้ องกันอัคคีภยั
จัดให้มถี งั ดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตัง้ บริเวณทีพ่ กั คนงาน 2 ถัง และประจาอาคาร
ที่ก่อสร้างอาคารละ 4 ถัง และจัดให้มที ี่สูบบุหรีท่ ุกชัน้ ในอาคาร โดยไม่ให้อยู่ใกล้บริเวณที่มวี ตั ถุไวไฟ
(ดังแสดงในรูปที ่ 1-6) พร้อมทัง้ จัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั รวมทัง้ จัดให้มกี ารฝึ กอบรมดับเพลิง
ขันต้
้ นให้แก่พนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานทัง้ หมด

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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Remark:
บริเวณที่ตงั ้ ถังดับเพลิ ง

ทีม่ า : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รูปที่ 1-6 แผนผังแสดงตำแหน่ งถังดับเพลิ งในโครงกำร

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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(ฉ) กำรป้ องกันควำมเดือดร้อนรำคำญ
 กาหนดให้มกี ารดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการก่อสร้างในเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.
และงดกิจกรรมการก่อสร้างทีก่ อ่ ให้เกิดเสียงดังตัง้ แต่เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
 ต้อ งรัก ษาความสะอาดของบริเ วณก่อ สร้าง รางระบายน้ า และถนนบริเ วณหน้ า งานก่ อ สร้า ง
ให้สะอาด
 ต้องทาความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกครัง้ ก่อนออกนอกพื้นทีก่ อ่ สร้าง
 ห้ามนาดินออกไปทิ้งนอกสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยหากมีดนิ ต้องทิ้งทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จะจัดพื้นทีร่ องรับให้
 ไม่กองวัสดุในพื้นทีส่ าธารณะเพื่อไม่ให้กดี ขวางทางสัญจร
 ให้ทาการฉีดพรมน้ าบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณก่อสร้างเพื่อ ลดการฟุ้ งกระจาย
ของฝุ่ นอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ (เช้า-บ่าย)
 กาหนดให้ม ีผา้ หรือพลาสติกคลุม ดิน ทราย หรือ วัสดุก่อ สร้างอื่น ๆ ที่อาจฟุ้ งกระจายในระหว่าง
การขนส่ง
 ห้ามมิให้ทาการเผาทาลายเศษวัสดุกอ่ สร้างภายในพื้นทีก่ อ่ สร้าง
 หมั ่นคอยตรวจสอบและบารุ ง รักษาเครื่อ งจักรและเครื่อ งยนต์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ลดปริม าณควัน เสีย
และมลพิษทางเสียง
 รถบรรทุ ก ไม่ ค วรบรรทุ ก น้ าหนั ก เกิ น กฎหมายก าหนด เพื่ อ ลดความเสี ย หายที่ เ กิ ด กั บ
ผิวถนนสาธารณะ
 ออกระเบี ย บและบทลงโทษแก่ ค นงานก่ อ สร้ า ง และบุ ค คลต่ า ง ๆ เพื่ อ ป้ องกัน การสร้ า ง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบพื้นทีโ่ ครงการ
 จัดให้มเี จ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวกและดูแ ลการเข้าออกของรถบรรทุกต่าง ๆ ที่เข้าสู่พ้นื ที่
ก่อสร้าง
 จัดให้ม ีการรับเรื่อ งร้อ งเรีย นตลอดระยะเวลาก่ อ สร้างและดาเนิ น การ และหากมีก ารร้อ งเรีย น
ถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนาโครงการ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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1.5 แผนกำรดำเนิ นงำนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2560
และแผนผังจุดติ ดตำมตรวจสอบ ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2560
จากทีโ่ รงงานยาสูบได้มอบหมายให้ บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการอาคารที่พกั อาศัย พนักงาน ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ดังแสดงในตารางที ่ 1-2) และตามแผนการดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ดังแสดงในตารางที ่ 1-1) ค่าพิกดั ทาง
ภูมศิ าสตร์ของตาแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ดังแสดงในตารางที ่ 1-3) และจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ดังแสดงในรูปที ่ 1-7 ถึงรูปที ่ 1-10) ดังนี้
ตำรำงที่ 1-1

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน ของโรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2560

สิ่ งแวดล้อม
ที่ติดตำมตรวจสอบ
1. ระดับเสียงโดยทัวไป
่

2. ความสันสะเทื
่
อน

3. คุณภาพน้าทิง้

จุดติ ดตำมตรวจสอบ
1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยานยนต์
1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยานยนต์
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าเสีย

ดัชนี
1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
2. ระดับเสียงสูงสุด

เดือนละ 1 ครัง้

- ความสันสะเทื
่
อน

เดือนละ 1 ครัง้

1. ความเป็ นกรดและด่าง
2. บีโอดี
3. สารแขวนลอย
4. ทีเคเอ็น
5. น้ามันและไขมัน
6. แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม
การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม

เดือนละ 1 ครัง้

4. ผลการปฏิ บ ั ติ ต าม 1. พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ
มาตรการป้ องกัน และ 2. ที่พกั คนงานก่อสร้าง
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่ แวดล้อม
5. เศรษฐกิจ-สังคม
- บริเวณพืน้ ที่อ่อนไหวอยูใ่ นรัศมี
- สารวจความคิดเห็นครัวเรือน
1 กิโลเมตร โดยรอบพืน้ ที่โครงการ ประชากรในชุมชน สถาน
ประกอบการ และผูน้ าชุมชน

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

ระยะเวลำดำเนิ นงำน

เดือนละ 1 ครัง้

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน ของโรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง
ระหว่ำงเดือนพฤศจิ กำยน พ.ศ. 2559 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้ำง (ช่วงฐำนรำก)
1. คุณภาพอากาศโดยทัวไป
่
- หมู่บา้ นสุขสิริ
TPS
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
2. ระดับเสียง
- หมู่บา้ นสุขสิริ
LAeq 24 hours และ LAmax
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
3. ความสันสะเทื
่
อน
- หมู่บา้ นสุขสิริ
Peak Particle velocity
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
4. คุณภาพน้ าทิ้ง
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย
pH, BOD, Suspended Solids,
Nitrogen ในรูป TKN, Fat,Oil & Grease
และ Faecal Coliform Bacteria
กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้ำง (ช่วงกำรก่อสร้ำงทัวไป)
่
5. ระดับเสียง
- หมู่บา้ นสุขสิริ
LAeq 24 hours และ LAmax
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
6. ความสันสะเทื
่
อน
- หมู่บา้ นสุขสิริ
Peak Particle velocity
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
7. คุณภาพน้ าทิ้ง
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย
pH, BOD, Suspended Solids,
Nitrogen ในรูป TKN, Fat,Oil & Grease
และ Faecal Coliform Bacteria

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

















เดือนละ 1 ครัง้

เดือนละ 1 ครัง้
แบบ 3 วันต่อเนื่อง
เดือนละ 1 ครัง้
แบบ 3 วันต่อเนื่อง
เดือนละ 1 ครัง้

           
           
           

ก.พ.

ควำมถี่

พ.ศ. 2561
ม.ค.

พำรำมิเตอร์

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

สถำนี ตรวจวัด

ธ.ค.

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ย.

ตำรำงที่ 1-2

1-15

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

1-16

ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน ของโรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง
ระหว่ำงเดือนพฤศจิ กำยน พ.ศ. 2559 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

กำรติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรกำรและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. การติดตามการปฏิบตั ติ าม
- บริเวณพื้นที่โครงการ
- บันทึกผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
เดือนละ 1 ครัง้
มาตรการและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (Audit)
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
- บริเวณพื้นที่อ่อนไหวอยู่ในรัศมี
- ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค รั ว เ รื อ น
ปี ละ 1 ครัง้
1 กิโลเมตร โดยรอบพืน้ ที่โครงการ
ประชากรในชุ ม ชน สถานประกอบการ
ผูน้ าชุมชนและบริเวณพื้น ที่อ่อนไหวอยู่ใน
รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ
10. ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม1/
- พื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจสอบผิวหน้าดินในบริเวณที่เปิ ดหน้าดิน
ในระยะเวลา
1) ทางกายภาพ
ในระยะก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
15 เดือน
2) ทางชีวภาพ
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
11. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุ ษย์
1) การจัดการและการบาบัด - พื้นที่ก่อสร้าง
- ติดตามตรวจสอบเศษดิน /ตะกอนในบ่อดัก
ทุกเดือน
น้ าเสีย1/
ตะกอน รวมทั ้ง ขุ ด ลอกเศษดิน /ตะกอน
ตลอดระยะเวลา
อย่างสม่าเสมอ
ก่อสร้างโครงการ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548



           









           





           

ก.พ.



ม.ค.

ควำมถี่

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

พำรำมิเตอร์

ธ.ค.

สถำนี ตรวจวัด

พ.ศ. 2561

พ.ย.

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

1-17

ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน ของโรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง
ระหว่ำงเดือนพฤศจิ กำยน พ.ศ. 2559 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ :

1/



           





           







ก.พ.



พ.ศ. 2561
ม.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

กำรติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรกำรและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
11. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุ ษย์ (ต่อ)
2) ระบายน้ าและการป้ องกัน - พื้นที่ก่อสร้าง
ทุกเดือน
- ติด ตามตรวจสอบปริม าณตะกอนในระบบ
1/
น้ าท่วม
ระบายน้ า และบ่อดักตะกอน ภายในโครงการ ตลอดระยะเวลา
อย่างสม่ าเสมอ และหากพบว่ามีก ารอุดตัน / ก่อสร้างโครงการ
ระบายน้ าไม่ ด ี ให้ รี บ ด าเนิ น การขุ ด ลอก
ตะกอนออก
3) การป้ องกันและระงับ
- พื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจสอบให้มถี งั ดับเพลิงเคมีท่มี ีสภาพพร้อม
ตลอดช่วง
อัคคีภยั 1/
ใช้งาน ภายในพื้นที่ในจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิง ระยะเวลาก่อสร้าง
ไหม้ได้ง่าย เช่น ที่เก็บวัสดุก่อสร้าง
โครงการ
- ตรวจสอบประสิทธิภ าพของถังดับ เพลิง เคมี ทุก 3 เดือน/ครัง้
และบารุงรักษาให้มสี ภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ
12. คุณค่าคุณภาพต่อชีวติ
- สาธารณะสุขอาชีวอนามัย - พื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือน
ทุกวัน
1/
และความปลอดภัย
ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ตลอดระยะเวลา
ตัง้ แต่เริม่ ก่อสร้าง
ก่อสร้างโครงการ
- ตรวจสอบการจัดให้มอี ุปกรณ์ ป้องกัน อัน ตราย
ส่วนบุคคลสาหรับคนงานเพื่อสวมใส่ในขณะ
ปฏิบตั งิ าน

ธ.ค.

สถำนี ตรวจวัด

พ.ย.

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้ำง โครงกำรอำคำรที่พกั อำศัยพนักงำน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พำรำมิเตอร์
ควำมถี่

  

           

ผู้รบั เหมาโครงการเป็ นผู้บนั ทึกข้อมูลทรัพยากรสิง่ แวดล้อม, คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพต่อชีวติ และบริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด สรุปข้อมูลลงในรายงานฉบับนี้

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตำรำงที่ 1-3

1-18

ค่ำพิ กดั ทำงภูมิศำสตร์ของตำแหน่ งจุดติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จุดติ ดตำมตรวจสอบ

คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัวไป
่
1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายนต์
ระดับเสียงโดยทัวไป
่
1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายนต์
ควำมสันสะเทื
่
อน
1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายนต์
คุณภำพน้ำทิ้ง
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าเสีย

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

UTM

ค่ำพิ กดั
East (X)

North (Y)

47P
47P

0678018
0678210

1584023
1583413

47P
47P

0678058
0678210

1583937
1583392

47P
47P

0678024
0678192

1584020
1583397

47P

0678798

1583744

1-19

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมู่บ้ำนสุขสิ ริ
พื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร

วิ ทยำลัยเทคนิ คอุตสำหกรรมยำนยนต์

รูปที่ 1-7 แผนผังจุดติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงกำรอำคำรที่พกั พนักงำน
ณ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ.อยุธยำ โรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

รูปที่ 1-8 แผนผังจุดติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
บริเวณหมูบ่ ำ้ นสุขสิ ริ

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

1-20

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

รูปที่ 1-9 แผนผังจุดติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
บริเวณวิ ทยำลัยเทคนิ คมอุตสำหกรรมยำนยนต์

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

รูปที่ 1-10 แผนผังจุดติ ดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำเสีย
บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภำพน้ำเสีย

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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1.6 สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบนั
สถานภาพการก่อสร้างของโครงการในปั จจุบนั เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการได้ดาเนินการ
อยู่ในระยะก่อสร้างทั ่วไป ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็ น 3 ระยะ โดยรายละเอียดความก้าวหน้า และรูป
ถ่ายแสดงความก้าวหน้า (ดังแสดงในรูปที ่ 1-11) สรุปได้ ดังนี้
ระยะที่ 1
ประกอบด้ว ยงานก่อสร้างอาคาร R05, งานอาคาร R01 และงานบริเวณภายนอก ปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการ
ก่อสร้างงานโครงสร้าง งานประกอบอาคาร งานครุภณ
ั ฑ์จดั ซื้อ งานสถาปั ตยกรรมภายในอาคาร งานภูมทิ ศั น์ งานผัง
บริเวณ และงานก่อสร้างอื่นๆ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
ระยะที่ 2
ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคาร RO4 และงานบริเวณภายนอก ปั จจุบนั ได้ดาเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง
และงานประกอบอาคารแล้วเสร็จ สาหรับงานครุภณ
ั ฑ์จดั ซื้อ งานสถาปั ตยกรรมภายในอาคาร งานภูมทิ ศั น์ งานผัง
บริเวณ และงานก่อสร้างอื่นๆ อยู่ในระหว่างดาเนินงาน
ระยะที่ 3
ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคาร R03 และงานบริเวณภายนอก ปั จจุบนั ได้ดาเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง
และงานประกอบอาคารแล้วเสร็จ สาหรับงานครุภณ
ั ฑ์จดั ซื้อ งานสถาปั ตยกรรมภายในอาคาร งานภูมทิ ศั น์ งานผัง
บริเวณ และงานก่อสร้างอื่นๆ อยู่ในระหว่างดาเนินงาน
ระยะที่ 1

อำคำร RO05

อำคำร RO05

รูปที่ 1-11 รูปถ่ำยแสดงควำมก้ำวหน้ ำของโครงกำรในปัจจุบนั (เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560)

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระยะที่ 2

อำคำร R04

อำคำร R04

บริเวณงำนภำยนอก

บริเวณงำนภำยนอก

บริเวณงำนภำยนอก

บริเวณงำนภำยนอก

รูปที่ 1-11 รูปถ่ำยแสดงควำมก้ำวหน้ ำของโครงกำรในปัจจุบนั (เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560)

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระยะที่ 3

งำนทำสีภำยนอก อำคำร R03

งำนทำสีภำยนอก อำคำร R03

งำนปูพื้นบริเวณทำงเดิ น อำคำร R03

งำนปูพื้นบริเวณทำงเดิ น อำคำร R03

บริเวณลำนจอดรถหน้ ำอำคำร R03

บริเวณลำนจอดรถหน้ ำอำคำร R03

รูปที่ 1-11 รูปถ่ำยแสดงควำมก้ำวหน้ ำของโครงกำรในปัจจุบนั (เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560)

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548
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