รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ตั้งอยู่ที่ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท มานะพัฒนาการ จากัด
ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5
ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ
ชื่อเดิมโครงการ

เอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
-

2. สถานที่ตั้ง

ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

3. ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท มานะพัฒนาการ จากัด

4. สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตาบลบางแก้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2730 2818
โทรสาร : 0 2044 1221
e-mail : www.manapat.co.th

5. จัดทาโดย

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2558
7. โครงการได้นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
8. รายละเอียดโครงการ

แสดงดังรายละเอียดโครงการในบทที่ 2

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สารบัญ
หน้า
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

I
IV
V

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาของการจัดทารายงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
1.5 แผนการดาเนินการประจาปี 2563
1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3

2. รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตั้ง และการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
2.1.3 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
2.2 ประเภทและขนาดพื้นที่ของโครงการ
2.3 ลักษณะโครงการ
2.3.1 องค์ประกอบอาคารและพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
2.3.2 ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร
2.5 การบริหารโครงการ
2.5.1 การบริหารโครงการ
2.5.2 ผู้พักอาศัย
2.6 ระบบสาธารณูปโภค
2.6.1 ระบบน้าใช้
2.6.2 ระบบบาบัดน้าเสีย
2.6.3 ระบบระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
2.6.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.6.5 ระบบไฟฟ้า
2.6.6 การระบายอากาศ
2.6.7 ระบบรักษาความปลอดภัย
2.6.8 ระบบสื่อสาร
2.7 ระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

2-1
2-1
2-1
2-1
2-2
2-5
2-5
2-5
2-6
2-6
2-8
2-8
2-12
2-12
2-12
2-13
2-17
2-18
2-19
2-19
2-20
2-20
2-21

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

I

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สารบัญ (ต่อ-1)
หน้า
2. รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป (ต่อ)
2.8 การจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ
2.9 พื้นที่สีเขียวและเกณฑ์การออกแบบที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 พื้นที่สีเขียว
2.10 การป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว
2.11 การดาเนินการช่วงก่อสร้าง

2-21
2-22
2-22
2-22
2-23

3. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3-1

4. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.2.4 วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้า
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.3.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง

4-1
4-9
4-15
4-15
4-16
4-16
4-16
4-17
4-17
4-54
4-77
4-98

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
5.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5.2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
5.2.3 ความสั่นสะเทือน
5.2.4 คุณภาพน้าทิ้ง

5-1
5-1
5-2
5-2
5-2
5-2
5-3

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

II

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สารบัญ (ต่อ-2)
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6

สาเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
ใบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
สาเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
เอกสารสอบเทียบเครือ่ งมือตรวจวัด
เอกสารประกอบมาตรการ
6.1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง
6.2 เอกสารรายงานการสารวจสภาพอาคารข้างเคียง โครงการก่อสร้างอาคาร เอสเพน คอนโด
(Aspen Condo)
6.3 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยโครงการ
6.4 เอกสารวิศวกรผู้ดูแลโครงการ
6.5 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ดูแลโครงการ
6.6 เอกสารรายการคานวณออกแบบระบบป้องกันดิน และค้ายันเหล็ก
6.7 เอกสารสัญญาจ้าผู้รับเหมา
6.8 เอกสารแบบฟอร์มตรวจสภาพความพร้อมของรถขนส่ง
6.9 ตัวอย่างใบเสร็จเก็บขนขยะไปกาจัด
6.10 ตัวอย่างใบเสร็จสูบสิง่ ปฏิกูล
6.11 กฎระเบียบความปลอดภัยในการขับรถบรรทุก
6.12 แผนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
6.13 กฎระเบียบในการทางาน
6.14 Master Schedule Project : โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
6.15 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า
6.16 เอกสารการต่อท่อประปาจากจุดการประปานครหลวงในเขตพระโขนง
6.17 ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
6.18 ทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง
6.19 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน
6.20 เอกสารตรวจสุขภาพคนงาน
6.21 เอกสารตรวจสอบปั้นจั่น
6.22 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบเครื่องมือ
6.23 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบถังดับเพลิง

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

III

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.5-1
1.5-2
3-1
3-2
4.1-1
4.1-2
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

4.3-10

หน้า
แผนการก่อสร้าง โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ของบริษัท มานะพัฒนาการ จากัด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
ระยะก่อสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2563
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเอสเพน คอนโด
(Aspen Condo) (ระยะการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
ขอบเขตการดาเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
(ระยะการก่อสร้าง) (ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโครงการเอสเพน คอนโด
(Aspen Condo) (ระยะการก่อสร้าง) (ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม 2559 – กันยายน 2563)
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
ระยะการก่อสร้าง) (ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม 2559 – กันยายน 2563)
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะการก่อสร้าง)
(ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen condo)
(ระยะการก่อสร้าง) (ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม 2559 – กันยายน 2563)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งบริเวณจุดปล่อยน้าทิ้งจากบ่อพักน้าทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ Aspen condo (ระยะก่อสร้าง) (เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง บริเวณบ้านพักคนงานโครงการเอสเพน คอนโด
(Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง) (เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
(ระยะก่อสร้าง) บริเวณจุดปล่อยน้าทิ้งจากบ่อพักน้าทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง (เก็บตัวอย่างระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 – กันยายน 2563)
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
(ระยะก่อสร้าง) บริเวณบ้านพักคนงาน (เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – กันยายน 2563)
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สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน (ตุลาคม 2563)
สภาพแวดล้อมพื้นทีโ่ ดยรอบโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
แผนผังแสดงทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
แนวรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ
แนวรั้วชั่วคราวความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ Aspen Phase C
ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
รถขนเศษวัสดุก่อสร้าง
ปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ
ป้ายประกาศแสดงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ บริเวณด้านหน้าโครงการ
ตู้รับเรือ่ งร้องเรียน
เข้าพบปะบ้านพักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่เทพื้นคอนกรีต
พื้นที่จัดเก็บถุงปูนซีเมนต์มีผ้าใบปิดคลุม
รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าโครงการ
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าโครงการ
ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด
ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ
ถังสารองน้าบริเวณพื้นที่โครงการ
อ่างสารองน้าบริเวณบ้านพักคนงาน
ป้ายรณรงค์ประหยัดน้า
ทาความสะอาดอ่างสารองน้าบริเวณบ้านพักคนงาน
บ่อพักน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
พื้นที่รองรับขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
พื้นที่รองรับขยะมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน
บริเวณบ้านพักคนงาน
ห้องน้าบริเวณพื้นที่โครงการ
ห้องน้าบริเวณบ้านพักคนงาน
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดห้องน้า
ป้ายโครงการบริเวณทางเข้า-ออก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ป้ายจากัดความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
พื้นที่จอดรถสาหรับขนส่งรถบรรทุก
ตู้รับเรือ่ งร้องเรียนบริเวณบ้านพักคนงาน
รั้วบริเวณบ้านพักคนงาน
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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้านพักคนงาน
ถังดับเพลิงชนิดมือถือบริเวณบ้านพักคนงาน
หัวหน้าคนงาน
ฉีดพ่นยุงบริเวณพท้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
น้าดื่มสะอาด
อบรม Morning Talk
ป้ายดับเครื่องยนต์
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ
ไฟสัญญาณเตือนบริเวณด้านหน้าโครงการ
คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ประตูทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
ประตูทางเข้า-ออกบริเวณบ้านพักคนงาน
ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ
ราวกันตกถาวร
ห้องสโตร์
การเลือกใช้สีเอิร์ธโทน
ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเอสเพน เอ (Aspen Condo Phase A)
(ระยะการก่อสร้าง) ภายในพื้นที่โครงการ
ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเอสเพน บี (Aspen Condo Phase B)
(ระยะการก่อสร้าง)ภายในพื้นที่โครงการ
ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้มภายในพื้นที่โครงการเอสเพน ซี (Aspen Condo Phase C)
(ระยะการก่อสร้าง)ภายในพื้นที่โครงการ
ตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเอสเพน (Aspen Condo) (ระยะการก่อสร้าง)
บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (Total Hydrocarbon)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ยในเวลา 8 ชั่วโมง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารทีล่ ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl NItrogen)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(Fecal Coliform Bacteria)
รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP, PM10, THC, CO, SO2, NOx)
ภายในพื้นที่โครงการ Aspen C ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP, PM10, THC, CO, SO2, NOx)
บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ภายในพื้นที่โครงการ Aspen C
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ภายในพื้นที่โครงการ Aspen C
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณจุดปล่อยน้าทิ้งจากบ่อพักน้าทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง
Aspen C ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทิ้ง บริเวณบ้านพักคนงาน โครงการ Aspen C
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน
ตามที่ บ ริษั ท มานะพัฒ นาการ จากัด ได้มีนโยบายดาเนินธุร กิจด้านอสัง หาริมทรัพ ย์ป ระเภทอาคารอยู่อ าศัย รวม
(เพื่อ ขาย) ในลักษณะรูป แบบคอนโดมิเนีย ม จึง ได้ด าเนินการจัดหาพื้ นที่ ที่มีความเหมาะสมเพื่ อ ดาเนิน ธุรกิ จ ดัง กล่าว
และได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่
เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชยกรรม และอาคารสานักงาน
เป็นต้น ที่ตั้งโครงการจึงเหมาะสมที่จะก่อสร้างเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ที่ทางานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าทั่วไป
เพื่ อ ความสะดวกในการเดิ น ทางไปประกอบอาชี พ และการเดิ นทางไปยั ง ห้ างสรรพสิน ค้ าในพื้ น ที่ เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ถนน
ศรีนครินทร์ บางนา-ตราด และบริเวณใกล้เคียง
ดังนั้น บริษัท มานะพัฒนาการ จากัด จึงได้วางแผนลงทุนการก่อสร้างโครงการ ภายใต้ชื่อ โครงการ “เอสเพน คอนโด
(Aspen Condo)” มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัย รวม (เพื่อขาย) ขนาด 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จานวน 7 อาคาร รวม
จานวนห้อ งชุดทั้ง หมด 1,448 ห้อ ง แบ่ง เป็นห้อ งชุดเพื่อ การพักอาศัย จานวน 1,443 ห้อง และห้อ งชุดเพื่อ การพาณิ ชย์
จานวน 5 ห้ อง พร้อ มจัดเตรีย มที่จอดรถยนต์ จานวน 481 คัน บนที่ดินขนาด 15-1-40.2 ไร่ (24,560.80 ตารางเมตร)
โดยจะแยกเป็น 4 นิติบุคคลอาคารชุด และพื้นที่ถนนทางเข้าเป็นส่วนกลางร่วม
โครงการดังกล่าวอยู่ในข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง"กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจ การซึ่งต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบีย บปฏิบั ติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม" พ.ศ.2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ระบุว่าอาคารอยู่อ าศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจานวนห้องพั กตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือ มี
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อนาเสนอต่อ
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พิ จารณาให้ เ ห็ น ชอบก่ อ นการขออนุ ญ าตก่ อ สร้า ง
ซึ่งโครงการได้ดาเนินการจัดทารายงานฯ ส่งให้ สผ.พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.5/15005
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (สาเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1)
ภายหลั งจากได้ รั บ การเห็ นชอบในรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท มานะพั ฒ นาการ จ ากั ด
มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
กาหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเป็นประจาปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการโครงการ ดังนั้น บริษัท มานะพัฒ นาการ จากัด
จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับ
อนุ ญ าตจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เป็ น ผู้ต รวจวัด คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และจัด ท ารายงานเพื่ อ นาเสนอหน่ว ยงาน
ที่เกี่ย วข้อ งพิจารณาให้ความเห็นต่อ ไป โดยรายงานฉบับ นี้เป็นการรายงานผลการปฏิ บัติต ามมาตรการฯ ในระยะการ
ก่อสร้างโครงการ (รายงานผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
จัดทาโดย
1-1
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน
1) เพื่อสรุป ผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้ าง) โครงการเอสเพน
คอนโด (Aspen Condo) ของบริษัท มานะพัฒนาการ จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้ าง) โครงการเอสเพน
คอนโด (Aspen Condo) ของบริษัท มานะพัฒนาการ จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
3) เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกาหนด
และนาไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
โครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ของบริ ษัท มานะพัฒ นาการ จากัด ที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และเอกสารข้ อ ก าหนดด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และทาการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้ อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่า การดาเนินกิจการของโครงการอาจจะก่ อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
การจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ดาเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน” ที่เสนอโดยฝ่าย
ติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 นาเสนอผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่ เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกาหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อมของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดาเนินการ
ดังนี้
1)
2)
3)
4)

จัดทาตารางเปรียบเทียบมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
เสนอรายละเอีย ดของโครงการในปัจจุ บัน ที่ เปลี่ย นแปลงจากรายละเอี ย ดที่ เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เสนอมาตรการป้อ งกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ย นแปลงไปจากมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

1.4.2 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่ างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนาเสนอดังนี้
1)
2)
3)
4)

แสดงจุดเก็บ ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณ ภาพอากาศ, ระดับเสียง, ระดับความ
สั่นสะเทือน และคุณภาพน้าทิ้ง โดยใช้แผนที่ประกอบ
แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กาหนดในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานราชการไทย
แสดงภาพถ่ายขณะทาการเก็บตัวอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.5 แผนกำรดำเนินกำรประจำปี พ.ศ. 2563
จากรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ของบริ ษั ท
มานะพัฒ นาการ จากัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ เดือ น
ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงได้จัดทาแผนงานการก่อสร้ างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2
1.6 สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบัน
โครงการเริ่มทาการก่อ สร้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 การก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 4 Phase เรียงตามลาดับ คือ
Aspen Phase A, Aspen Phase B, Aspen Phase C และ Aspen Phase D สถานภาพของโครงการปั จจุ บัน (ในเดื อ น
ตุลาคม 2563) สรุปได้ดังนี้
- Aspen Phase A เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- Aspen Phase B เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ปัจจุบันโครงการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
- Aspen Phase C เริ่มทาการก่อสร้างงานฐานรากระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2562 และปัจจุบันอยู่
ในช่วงงานตกแต่งภายใน กาหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563
- Aspen Phase D ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
สถานภาพการก่อสร้างโครงการปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 1.6-1

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

1-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-1
แผนกำรก่อสร้ำงโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ของบริษัท มำนะพัฒนำกำร จำกัด

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

1-4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด

พำรำมิเตอร์

ม.ค.

1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิ บั ติ ตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ลักษณะภูมิประเทศ
- แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ
(1) ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้ว ทึ บ
และไม่ให้มีการฉีกขาด
3. ทรัพยำกรดินและ กำรชะล้ำง
- แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ
(1) ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้ว ทึ บ
และไม่ให้มีการฉีกขาด
(2) ตรวจสอบการพังทลายของดิน
4. คุณภำพอำกำศ
- ภายในพื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันตกของ
โครงการเฟส A, B, C, D)
- บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์

หมำยเหตุ :

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.











(1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
(4) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
(5) ฝุ่นละอองรวม (TSP)
(6) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน
(PM10)



พ.ย.

ธ.ค.











-











ต.ค.














-









 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ก.พ.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.













-







2/

- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-1)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
5. เสียงและควำมสั่นสะเทือน
- ภายในพื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันตกของ
โครงการเฟส A, B, C, D)
- บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์

6. ตรวจสอบระบบท่อนำประปำและถังสำรองนำใช้
- แนวเส้นท่อและถังเก็บน้าสารอง

7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
หมำยเหตุ :

พำรำมิเตอร์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.



(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr.)
(2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
(3) ความสั่นสะเทือน ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่ออาคาร
(1) ตรวจดูจุดรั่ว ซึ มของระบบท่ อ น้ า
และถั ง เก็ บ น้ า หากพบให้ แ ก้ ไ ข
โดยทันที











-







2/
















-










2/





พ.ย.

ธ.ค.

2/











-









(1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อ มใช้งาน
อยู่เสมอ

ต.ค.




 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.













-









- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-2)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด

พำรำมิเตอร์

ม.ค.

8. ระบบสุขำภิบำล
8.1 มูลฝอย
- ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและ (1) ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยและความ
ที่พักคนงาน
สะอาดของถังรองรับมูลฝอย
(2) ตรวจสอบการตกค้ า งมู ล ฝอย
บริ เ วณ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยภายใน
พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
(3) ท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอย
ทุ ก ครั้ ง หลั ง จากรถเก็ บ ขนของ
สานักงานเขตบางนา
8.2 นำเสีย
- ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง (1) ดูแลระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปใน
และบริเวณบ้านพักคนงาน
พื้นที่ ก่อ สร้า งและบ้า นพักคนงาน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(2) บารุงรักษาระบบท่ อน้าทิ้งในพื้นที่
ก่ อ ส ร้ า งแ ล ะบ้ า น พั ก ค น งา น
ไม่ให้ มีการรั่ว ซึม เพื่อ ป้อ งกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค
(3) สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบ
บาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
หมำยเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.



ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.













-



















-



















-























-



















-



















-









- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-3)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
8. ระบบสุขำภิบำล (ต่อ)
8.3 ห้องนำ-ห้องส้วม
- ห้องส้วมในพื้นที่โครงการและบริเวณ
บ้านพักคนงาน
8.4 คุณภำพนำทิงภำยหลังกำรบำบัด
- จานวน 1 จุด บริเวณจุดปล่อยน้าทิ้งจาก
บ่อพักน้าทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณ
บ้านพักคนงาน

หมำยเหตุ :

พำรำมิเตอร์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.





(1) ทาความสะอาดห้องน้า-ห้องส้วม
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก
คนงาน
(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH)
(2) บีโอดี (BOD)
(3) สารแขวนลอย (Suspended
Solids)
(4) ซัลไฟด์ (Sulfide)
(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
(7) น้ามันและไขมัน (Fat Oil &
Grease)
(8) ทีเคเอ็น (TKN)
(9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
(10) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria)



ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.











-









 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.













-







2/

- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

2/

1-8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-4)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
9. กำรจรำจร
- ถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล)
(บริเวณด้านหน้าโครงการ)

หมำยเหตุ :

พำรำมิเตอร์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.



(1) ห้ า มการใช้ ร ถบรรทุ ก ในชั่ ว โมง
เร่งด่วนโดยเด็ดขาด
(2) ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง เส้ น ทาง
คมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
(3) จัดให้มีเจ้า หน้า ที่ ประจาอยู่บริเวณ
ทางเข้า -ออกโครงการเพื่ อ อ านวย
ความสะดวกด้านจราจร
(4) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยตรวจตรา
บริเวณถนนด้านหน้าโครงการไม่มี
การจอดรถกีดขวางการจราจร
(5) รถบรรทุ ก วัส ดุที่ ใช้ ในการก่อ สร้า ง
ห รื อ เศ ษ วั ส ดุ ที่ เห ลื อ จ าก ก า ร
ก่ อ สร้ า งต้ อ งจั ด ให้ มี ผ้ า ใบคลุ ม ให้
มิดชิดโยงยึดแข็งแรง
(6) ติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณจราจรต่ า งๆ
ทั้งในพื้นที่ โครงการและเมื่อ ใกล้กับ
บริเวณทางเข้า -ออกพื้ นที่ ก่อ สร้า ง
เช่น ป้ า ยแสดงพื้ น ที่ ก่อ สร้า ง ป้ า ย
ชื่อโครงการ และลูกศรการเดินรถที่
ชัดเจน

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-5)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
10. อำชีวอนำมัยของคนงำนก่อสร้ำง
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ

หมำยเหตุ :

พำรำมิเตอร์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.



(1) จัดให้มีเ จ้า หน้า ที่ คอยควบคุมดูแล
การปฏิบั ติ งานของบริษั ท รับ เหมา
โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่
กาหนดไว้ในมาตรการป้อ งกันและ
แก้ ไ ขผลก ระท บสิ่ ง แวดล้ อ ม ใน
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(2) เจ้า ของโครงการเป็นผู้ดาเนิ นการ
จั ด ส่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
(3) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้อ งกันอันตราย
ส่ว นบุคคลให้มีส ภาพเหมาะสมกับ
การท างาน และมีจ านวนเพี ย งพอ
กับผู้ปฏิบัติงาน
(4) ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ
เครื่องมือ/อุปกรณ์

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-10

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-6)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
10. อำชีวอนำมัยของคนงำนก่อสร้ำง (ต่อ)
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ (ต่อ)

11. กำรระบำยนำ
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ

หมำยเหตุ :

พำรำมิเตอร์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.



(5) ตรวจสอบวิธีก ารปฏิ บัติงานสภาพ
ของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ รวมทั้ ง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใน ก ารท า งา น
เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
(6) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการ
ใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน
(7) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ
ลั ก ษ ณ ะก ารเกิ ด ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น
และวิธีการแก้ไข
(1) ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสม
อยู่ ภ ายในบ่ อ พั ก น้ าและขุ ด ลอก
ตะกอนเป็นประจาทุกเดือน
(2) ตรวจสอบท่อระบายน้า/รางระบาย
น้ าในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง หากเกิ ด การ
รั่ ว ซึ ม ห รื อ ช ารุ ด ให้ ด าเนิ น ก าร
ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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-



















-











 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.













-



















-









- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่อ-7)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ระยะก่อสร้ำง ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
12. สภำพสังคมเศรษฐกิจ
- บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ

13. สำธำรณสุข
- พื้นที่ก่อสร้าง

หมำยเหตุ :

พำรำมิเตอร์

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.



(1) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ โ ครงการตรวจ
ติ ด ตามการจั ด ท าประกั น ความ
เสี ย ห าย อั น เนื่ อ งม าจ าก ก า ร
ก่ อ สร้ า งของโครงการกั บ บริ ษั ท
ประกันภัย
(2) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ค อยเยี่ ย มเยื อ น
บ้านพักอาศัย ที่ อ ยู่ ใกล้เคีย งพื้น ที่
โครงการอย่างสม่าเสมอ
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และห าแน ว
ท างแ ก้ ไข ปั ญ ห าที่ ได้ รั บ ก า ร
ร้ อ งเรี ย น อั น เนื่ องม าจาก การ
ดาเนินโครงการให้เรียบร้อย
(1) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนทางานและ
หลังทางานปีละ 1 ครั้ง
(2) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน
และเก็บเอกสารคนงานทุ กคนก่อ น
รับเข้าทางาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.













-



















-



















-











 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
1/
โครงการสิ้นสุดระยะก่อสร้าง Aspen Phase C ในเดือนกันยายน 2563

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.













-



















-









- ไม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดและอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
2/
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมการตกแต่งภายใน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ข้างเคียงจึงไม่ทาการตรวจวัด

1-12

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

รูปที่ 1.6-1 สถำนภำพกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปัจจุบัน (ตุลำคม 2563)

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

1-13

บทที่ 2

รำยละเอียดโครงกำร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตั้ง และการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ตั้ง อยู่ที่ถ นนสุขุม 105 (ซอยลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 15-1-40.2 ไร่ หรือประมาณ 24,560.80 ตารางเมตร
โดยมีพื้นที่ติดต่อกับแนวเขตที่ดินโครงการทั้ง 4 ด้านดังนี้ (ดังรูปที่ 2.1-1)
 ทิศเหนือ
 ทิศใต้
 ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

 ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

คลองบางนา
ถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล)
ที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และลานจอดรถโรงพยาบาล
ศิครินทร์
หมู่บ้าน The Rich Biz Home

พื้นที่โดยรอบโครงการมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ตามลักษณะการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกที่เชื่อมโยงรองรับกับการพัฒนาและขยายตัวของเขตเมืองชั้นในของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือ งและเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูป แบบการ
พัฒนาเป็นอาคารแนวดิ่งประเภทห้องชุดพักอาศัย อพาร์ทเมนท์ อาคารสานักงาน เป็นส่วนใหญ่
2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
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2.1.3 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยทางรถยนต์ ดังรูปที่ 2.1-2 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1) เริ่มจากแยกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ขาออกบางนาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางนา-ตราด
ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ประมาณ 1 กิโลเมตร พบไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท
105 (ซอยลาซาล) ตรงไปประมาณ 400 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร
2) เริ่มจากแยกเทพารักษ์ ขาเข้าเมืองตรงไปบนถนนศรีนครินทร์ประมาณ 3 กิโลเมตร พบแยกไฟแดงเลี้ยว
ขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ตรงไปประมาณ 400 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ รวมระยะทาง 3.4
กิโลเมตร
3) เริ่มจากแยกไบเทคบางนา ถนนสุขุมวิทขาอกเมืองตรงไปบนถนนสุขุมวิทประมาณ 1.5 กิโลเมตร พบ
แยกถนนสุขุมวิท 107 เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร
จะพบสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ตรงไปประมาณ 400 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ด้านซ้ายมือ
รวมระยะทาง 7.1 กิโลเมตร
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รูปที่ 2.1-1 สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
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รูปที่ 2.1-2 แผนผังแสดงทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo)
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2.2 ประเภทและขนาดพื้นที่ของโครงการ
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ตั้ง อยู่บนพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อ สร้างประมาณ 15-1-40.2 ไร่ (หรือ ประมาณ
24,560.80 ตารางเมตร) รวม 5 โฉนด
สาหรับอาคารโครงการ มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ประเภทอาคารอยู่ อาศัยรวม (เพื่อขาย) ขนาด 8 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น)
จานวน 7 อาคาร รวมจานวนห้อ งชุดทั้งหมด 1,448 ห้อ ง (แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อ การพักอาศัย 1,443 ห้อ ง และห้องชุดเพื่อ การ
พาณิชย์ 5 ห้อง) โดยอาคารมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยภายใน
รวมเท่ากับ 67,424.94 ตารางเมตร แยกเป็นขนาดพื้นที่ใช้สอยในแต่ละอาคาร A1, A2, B1, B2, C1, C2 และอาคาร D เท่ากับ
9,905.39 , 9,612.42 (รวมห้องเครื่องปั๊มและห้องพักมูลฝอยรวม), 9,350.79, 9,044.02, 9,583.22 9,934.59 (รวมห้องเครื่องปั๊ม
และห้องพักรวมมูลฝอย) และ 9,994.51 ตารางเมตร ตามลาดับ จึงจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
2.3 ลักษณะโครงการ
2.3.1 องค์ประกอบอาคารและพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
การออกแบบและการใช้ป ระโยชน์ภ ายในอาคาร โครงการได้อ อกแบบให้ ตั ว อาคารมี ค วามทั น สมั ย ง่ายต่ อ การ
บารุง รักษาและดูแลในอนาคต โดยเลือกใช้โทนสีครีมเป็นโทนสีหลักของตัวอาคาร เพื่อให้เกิดทัศนีย ภาพที่สวยงาม ดูทันสมัย
มีความกลมกลืนและเป็นมิต รต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึ งดูส บายตาทั้งจากมุมมองภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ พร้อมจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้อย่างครบครันเพื่อรองรับผู้พักอาศัย
สาหรับการใช้ป ระโยชน์ ภายในอาคาร โครงการได้แบ่งการใช้ป ระโยชน์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ พื้นที่เพื่อการพัก
อาศัย พาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนกลาง/สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โถงทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องออกกาลัง
กาย สระว่ายน้า เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งโครงการเท่ากับ 67,424.94 ตารางเมตร จานวนห้องชุด
1,448 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 1,443 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 5 ห้อง) จานวนที่จอดรถ 481 คัน ขนาด
พื้นที่ดินของทั้ง 4 นิติ เท่า 13-0-12.7 ไร่ และพื้นที่ดินที่เป็นทรัพ ย์ส่วนกลางร่วม เท่ากับ 2-1-27.5 ไร่ รวมขนาดที่ดินทั้งหมด
15-1-40.2 ไร่ สาหรับรายละเอียดภายในอาคารของแต่ละนิติบุคคลอาคารชุด 4 นิติดังนี้
(1) Aspen A
สาหรับนิติบุคคลอาคารชุด Aspen A ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยขนาด 8 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 2 อาคาร
(A1 และ A2) ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 19,517.81 ตารางเมตร (9,905.39 และ 9,612.42 (รวมห้องเครื่องปั้มและห้องพักมูลฝอยรวม
29.20 ตารางเมตร)) จานวนห้องชุด 425 ห้อง (212 และ 213 ห้อง) (เป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัยทั้งหมด) จานวนที่จอดรถ 140
คัน (70 และ 70 คัน)
(2) Aspen B
สาหรับนิติบุคคลอาคารชุด Aspen B ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยขนาด 8 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 2 อาคาร
(B1 และ B2) ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 18,394.81 ตารางเมตร (9350.79 และ 9,044.02 ตารางเมตร จานวนห้องชุด 398 ห้อง (199
และ 199 ห้อง) (เป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัยทั้งหมด) จานวนที่จอดรถ 131 คัน (67 และ 64 คัน)
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(3) Aspen C
สาหรับนิติบุคคลอาคารชุด Aspen C ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยขนาด 8 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 2 อาคาร
(C1 และ C2) ขนาดพื้นที่ใช้ส อยรวม 19,517.81 ตารางเมตร (9,583.22 และ 9,934.59 ตารางเมตร (รวมห้อ งเครื่อ ง ปั้มและ
ห้องพักมูลฝอยรวม 29.20 ตารางเมตร) จานวนห้องชุด 425 ห้อง (213 และ 212 ห้อง) (เป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัยทั้งหมด)
จานวนที่จอดรถ 140 คัน (70 และ 70 คัน)
(4) Aspen D
สาหรับนิติบุคคลอาคารชุด Aspen D ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยขนาด 8 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น) จานวน 1 อาคาร
(D) ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 9,994.51 ตารางเมตร จานวนห้องชุด 200 ห้อง (เป็นห้องเพื่อการพักอาศัย 195 ห้อ ง และห้องชุด
เพื่อการพาณิชย์ 5 ห้อง) จานวนที่จอดรถ 70 คัน (ภายในอาคาร 62 คัน และภายนอกอาคาร 8 คัน) สานักงานนิติบุคคลอาคารชุด
1 ห้อง (ขนาด 22.85 ตารางเมตร)
2.3.2 ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการตรวจสอบข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตาม
ข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรูปแบบการวางตัวของอาคารเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543 ) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
โดยโครงการมีพื้ นที่ใช้ส อยภายในอาคารทั้ งหมดประมาณ 67,424.94 ตารางเมตร พื้นที่ อ าคารปกคลุมทั้ง หมด
ประมาณ 11,022.60 ตารางเมตร และมีขนาดพื้นที่ตั้ งโครงการทั้งหมดประมาณ 24,560.80 ตารางเมตร (กรณีไม่รวมพื้นที่ทรัพย์
ส่วนกลางร่วม 20,850.80 ตารางเมตร) โดยพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารชั้นที่มากที่สุดอยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาคาร Aspen A มีพื้นที่ใช้
สอยประมาณ 1,113.73 ตารางเมตร
2.4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร
การออกแบบแนวอาคารต่าง ๆ ของโครงการ ได้ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) และฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอากาศ พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตถนนสาธารณะประโยชน์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) หมวด
4 ข้อ 41 (3) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 50 (3)
Aspen D ตั้งอยู่ติดกับถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) จึงได้ออกแบบแนวอาคารต่าง ๆ โครงการได้กาหนดให้มีระยะห่าง
ระหว่างอาคารกับ แนวเขตถนนประมาณ 3.42-12.96 เมตร (ตามข้อ กาหนดไม่น้อ ยกว่า 2 เมตร) (ซึ่งจากการตรวจสอบของ
สานักงานเขตบางนา พบว่า เขตทางถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) มีเขตทางกว้าง 24 เมตร) จึงสอดคล้องเป็นไปตามข้อกาหนด
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(2) ระยะห่ างระหว่ างอาคารกั บ แนวเขตที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้ อ 50 (2)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1) Aspen A มีการออกแบบแนวอาคารต่าง ๆ โครงการได้กาหนดให้ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ หรื อ ช่ อ งแสงหรือ ระเบี ย งของอาคารมี ร ะยะห่ า งกั บ แนวเขตที่ ดิ น โดยรอบพื้ น ที่ โครงการประมาณ 3 -10.53 เมตร
(ตามข้อกาหนดไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
2) Aspen B มีการออกแบบแนวอาคารต่าง ๆ โครงการได้กาหนดให้ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ หรือ ช่อ งแสงหรือ ระเบี ย งของอาคารมี ระยะห่ างกั บ แนวเขตที่ดิ นโดยรอบพื้น ที่โครงการประมาณ 3.07 -10.30 เมตร
(ตามข้อกาหนดไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
3) Aspen C มีการออกแบบแนวอาคารต่าง ๆ โครงการได้กาหนดให้ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ หรื อ ช่ อ งแสงหรื อ ระเบี ย งของอาคารมี ร ะยะห่ า งกั บ แนวเขตที่ ดิ น โดยรอบพื้ น ที่ โครงการประมาณ 3 -7.53 เมตร
(ตามข้อกาหนดไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
4) Aspen D มีการออกแบบแนวอาคารต่าง ๆ โครงการได้กาหนดให้ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ หรือ ช่อ งแสงหรือ ระเบี ย งของอาคารมี ระยะห่ างกั บ แนวเขตที่ดิ นโดยรอบพื้น ที่โครงการประมาณ 3 .15-10.09 เมตร
(ตามข้อกาหนดไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
(3) ที่ว่างด้านหน้าอาคาร ตามข้อ บัญ ญัติก รุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ข้อ 52 (นิติ Aspen A, B และ C มีที่ตั้ง
อาคารเข้าข่ายตามข้อกาหนดนี้)
(3) ห้องแถวหรือตึกแถว สูงไม่เกิน 3 ชั้น และไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6
เมตร ถ้าสูงเกิน 3 ชั้น ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(6) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุต สาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูง เกิน 2 ชั้น หรือ สูง เกิน 8 เมตร
ยกเว้น อาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
อาคารตามวรรคหนึ่งถ้าสูงเกิน 3 ชั้นให้มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวไม่น้อยกว้า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบรู ปภายนอก
อาคารโดยอาจรวมที่ว่างด้านข้างที่ต่อเชื่อมกับที่ว่างด้านหน้าอาคารด้วยก็ได้ และที่ นี้ต้องต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า
6 เมตร ออกสู่ทางสาธารณะได้ ถ้าหากเป็นถนนลอดใต้อาคาร ความสูงสุทธิของช่องลอดต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร
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(4) ที่ว่างด้านหน้าอาคาร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ข้อ 53 (นิติ Aspen D มีที่ตั้งอาคารเข้าข่าย
ตามข้อกาหนดนี้)
อาคารอยู่ริมทางสาธารณที่ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ 52(3) (6) ต้องมีลักษณะดังนี้
แนวอาคารด้านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้องมีความยาวมากกว่า 1 ใน 8 ส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอก
ของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารด้านที่ประชิดติดทางสาธารณะต้องห่างทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร
สาหรับออกแบบให้แนวอาคารด้านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ มีระยะห่างประมาณ 3.42-12.96 เมตร สอดคล้อง
ตามข้อกาหนดต้องไม่เกิน 20 เมตร
(5)

ที่ว่างโดยรอบอาคารตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ข้อ 55

โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) การออกแบบที่ว่างโดยรอบอาคาร โครงการได้กาหนดให้มีที่ว่างโดยรอบ
อาคารประมาณ 3.00-10.30 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร จึงสอดคล้องเป็นไปตามข้อกาหนด
2.5 การบริหารโครงการ
2.5.1 การบริหารโครงการ
การกาหนดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่าง 4 นิติบุคคล สามารถดาเนินการโดยสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละนิติ พร้อมทั้งการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน โดยการดาเนินการ
จด ท ะ เบี ย น นิ ติ บุ ค ค ล อ าค าร ชุ ด จ ะ ด าเนิ น ก าร ต าม พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ อ าค าร ชุ ด พ .ศ . 2 5 22 แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีขั้นตอนดังนี้
(1) ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ
โครงการจะเริ่มดาเนินการเปิดขายโครงการแต่ละนิติในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตลาด
ในเวลานั้น ๆ ด้วย ดังนั้น จึงได้วางแผนการพัฒนาโครงการเป็นทั้งหมด 4 นิติบุคคลอาคารชุด โดยมีถนนทางเข้า -ออก ทางระบาย
น้า พื้นที่สีเขียวที่จะใช้ร่วมกันทั้ง 4 นิติบุคคลอาคารชุด
1) เมื่อขายห้องชุดในนิติบุคคลอาคารชุด Aspen A แล้วทาการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะนาพื้นที่
ส่ว นกลางร่ ว ม 1 ใน 4 ส่ ว นเท่ า ๆ กัน น ามาจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลอาคารชุด ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท มานะพั ฒ นาการ จ ากั ด
จะจดทะเบีย นโอนรถกอล์ฟ จานวน 1 คัน ให้เป็นทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด Aspen A ด้วย ทั้งนี้ได้กาหนดไว้ใน
มาตรการเรียบร้อยแล้ว
2) ขั้ น ตอนการด าเนิ น การในการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด Aspen B จะด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ
นิติบุคคลอาคารชุด Aspen A
3) ขั้นตอนการดาเนินการในการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด Aspen C และ D จะดาเนินการเช่นเดียวกัน
กับข้อ 1) ยกเว้นจะไม่มีการจัดเตรียมรถกอล์ฟ ให้ เนื่องจากนิติฯ ดังกล่าวตั้งอยู่บ ริเวณใกล้กับ ถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล)
ซึ่งสามารถเดินทางเข้า-ออกโดยสะดวกแล้ว
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4) เมื่อทาการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด A แล้ว บริษัท มานะพัฒนาการ จากัด ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลทรัพ ย์ส่วนกลางร่วมดังกล่าวทั้งหมดจนกระทั่งทาการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด Aspen D จะทาการส่งมอบให้ทั้ง 4
นิติบุคคลเป็นผู้ดูแล
(2) การบริหารทรัพย์ส่วนกลางร่วมที่นิติบุคคลอาคารชุดทั้ง 4 นิติต้องใช้ร่วมกัน
1) ทรัพย์ส่วนกลางร่วมที่นิติบุคคลอาคารชุดทั้ง 4 นิติต้องใช้ร่วมกัน ประกอบด้วย
(ก) ถนนทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล)
(ข) ทางเท้า
(ค) ระบบไฟฟ้า
(ง) ระบบระบายน้า
(จ) ระบบประปา
(ฉ) พื้นที่สีเขียว เป็นต้น
2) การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางร่วม เท่ากับ 2-1-27.5 ไร่ มีหลักการบริหารดังนี้
(ก) ทรัพย์ส่วนกลางร่วมจะถูกโอนให้กับนิติบุคคลแต่ละนิติในสัดส่วนที่เท่ากัน
(ข) บริษัท มานะพัฒนาการ จากัด ที่เป็นผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์ส่วนกลางร่วมจนกระทั่งได้
ทาการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ค) การบริหารจัดการทรั พ ย์ส่ว นกลางร่ว มดาเนิน การโดยนิติบุคคลอาคารชุดทั้ง 4 นิติ เป็นผู้จัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางของแต่ละนิติโดยรวมการดูแลพื้นที่ส่วนนี้ไปด้วย
(ง) มาตรการที่กาหนดในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางร่วมขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง 4 นิติ ทั้งนี้ ได้กาหนดการ
ตัดแต่งพื้นที่สีเขียวทุก 6 เดือน และขุดลอกท่อระบายน้าปีละ 1 ครั้ง
สาหรับทรัพย์ส่วนกลางร่วมของโครงการแต่ละนิติบุคคลถือเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์ส่วนกลางนี้ บริษัท มานะ
พัฒนาการ จากัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์ส่วนกลางร่วมจนกระทั่งได้ทาการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับนิติ
บุคคลอาคารชุดที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากนั้น การบริหารจัดการจะดาเนินการโดยคณะกรรมการ/ตัวแทนจากทั้ง 4 นิติ
บุคคลต่อไป
เนื่องจากบริษัท มานะพัฒนาการ จากัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการมีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการเป็นอาคาร
ชุดพักอาศัย (เพื่อขาย) เนื่องด้วยรูปแบบของแปลงที่ดินเป็นแปลงยาว ดังนั้น จึงได้วางแผนการพัฒนาเป็น 4 ระยะ โดยมีการแบ่ง
แปลงที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการพัฒ นา รวมทั้ง การแบ่ง แยกเป็นถนนทางเข้า -ออกโครงการเป็นทรัพ ย์ส่วนกลางร่วมให้
สาหรับทั้ง 4 ระยะสามารถใช้เข้า -ออกได้โดยสะดวก ซึ่ งโครงการทราบว่าการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าว สามารถจดเป็นภาระจายอม
หรือพื้นที่ส่วนกลางร่วมได้ ทั้งนี้ โครงการยืนยันที่ จะให้เป็นทรัพ ย์ส่วนกลางร่วม และทราบว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์พื้นที่โครงการจากอาคารชุดพักอาศัย (เพื่อขาย) ในระยะต่อไปเป็นอย่างอื่ นได้ ทั้งนี้ จึงขอสรุปวัตถุประสงค์และยืนยัน
การพัฒ นาโครงการ และกาหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้
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1) เพื่อเป็นอาคารชุดพักอาศัย (เพื่อขาย)
2) แบ่งแปลงที่ดินเป็น 4 ระยะ เพื่อ ให้ส อดคล้องกับ การพัฒ นาพื้ นที่ และแนวโน้มด้านการตลาด ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3) มีวัต ถุป ระสงค์ในการพัฒ นาอาคารชุด โดยทราบว่าทางเข้า-ออกที่จะกาหนดเป็ นทรัพ ย์ส่ว นกลางร่ว ม
สามารถจดเป็นภาระจายอม หรือพื้นที่ส่วนกลางร่วม และทราบว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่จากอาคารชุดพักอาศัย (เพื่อขาย) ในระยะต่อไปเป็นอย่างอื่นได้
4) กาหนดทางเข้า-ออกโครงการเป็นทรัพ ย์ส่วนกลางร่ว ม ขนาดที่ดิน 2-1-27.5 ไร่ ส าหรับ นิติบุคคลที่จะ
จัดตั้งขึ้นในโครงการ 4 แปลง
(3) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ
1) ทรัพย์ส่วนกลางภายในนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละนิติ
ภายหลังเปิดดาเนินการโครงการทรัพย์สินที่จะต้องที่ส่งมอบให้กับนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละนิติมีดังนี้
(ก) ที่ดินโครงการ
(ข) ส่วนของอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันสาหรับผู้พักอาศัย
- พื้นที่สีเขียว ที่จอดรถและถนนในโครงการ
- โถงหน้าลิฟต์
- สระว่ายน้า
- ห้องออกกาลังกาย
- ห้องประชุม
- ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด
(ค) อุปกรณ์อาคาร
- ลิฟต์
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบเตือนอัคคีภัย
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบกาจัดน้าเสีย
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบประปา
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสาอากาศวิทยุโทรทัศน์รวม
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ถังเก็บน้าและเครื่องสูบน้า
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์สายล่อฟ้า
(ง) สานักงานนิติบุคคล
2) ทรัพย์ส่วนกลางร่วมที่นิติบุคคลอาคารชุ ดทั้ง 4 นิติต้องใช้ร่วมกัน ประกอบด้วยถนนทางเข้า-ออก
โครงการที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้า ระบบประปา พื้นที่สีเขียว เป็นต้น
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(4) โครงสร้างการบริหารและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ
สาหรับ โครงสร้างการบริหารและเจ้าหน้าที่ ดูแลโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ประกอบด้ว ย 4
นิติบุคคลอาคารชุด ได้แก่ Aspen A, Aspen B, Aspen C และ Aspen D โดยแต่ละนิติ มีเจ้าหน้าที่หลัก 10 คน/นิติ ประกอบด้วย
ผู้จัด การนิ ติบุ คคลอาคารชุด พนัก งานธุรการ พนั กงานท าความสะอาด พนั กงานซ่ อ มบ ารุ ง พนั กงานรั กษาความปลอดภั ย
รวมจานวนพนักงานประจาโครงการทั้งหมด 10 คน/นิติ
(5) รายละเอียดการบริหารทรัพย์ส่วนกลางภายในนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละนิติ
1) ที่จอดรถยนต์
โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ ไว้สาหรับพื้นที่ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุก
เวลา และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการเข้าจอดโครงการจะจัดให้มีสติกเกอร์สาหรับผู้พักอาศัย เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้
ทราบถึงจานวนที่จอดรถคงเหลือในพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านที่จอดรถได้อย่างทันท่วงที
2) พื้นที่สีเขียว
พนักงานประจาโครงการจะดูแลพื้นที่สีเขียวเป็นประจาทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีของพื้นที่
สีเขียว และรักษาความสวยงามของพื้นที่สีเขียวในโครงการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เจ้าหน้าที่
นิติบุคคลอาคารชุดจะดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้กลับสู่สภาพเดิม
3) พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ
พนั ก งานท าความสะอาดจะเป็ น ผู้ ดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ย เช่ น โถงทางเดิ น ถนน พื้ น ที่ จ อดรถ
พื้นที่สันทนาการ ห้องพักขยะมูลฝอย เป็นต้น พร้อมกันนี้ นิติบุคคลจะออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาคารให้เป็นแนวทางปฏิบั ติ
เดียวกันทั้งหมด เช่น ห้ามวางรองเท้าหรือทรัพย์สินส่วนตนในพื้นที่ส่วนรวม การตากผ้าห้ามยื่นออกมาภายนอกระเบียงอันเป็น
เหตุให้ทัศนียภาพส่ว นรวมของอาคารมีลักษณะไม่น่ามองและไม่เป็นไปในทางเดียวกัน เป็นต้น หากฝ่าฝื นเ จ้าหน้าที่นิติบุคคล
จะแจ้งเตือนไปยังผู้พักอาศัยให้รับทราบโดยทันที
4) ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร
ช่างประจาโครงการจะเป็นผู้ดูแลและดาเนินการตรวจสอบ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใน
การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนป้องกัน และบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้กาหนดไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
5) สระว่ายน้า
โครงการจัดให้มีสระว่ายน้าเพื่อให้บริการกับผู้พักอาศัยทั้งหมดในโครงการโดยไม่เสียค่าบริการ แต่มีการ
จากัดเวลาโดยจะเปิด ให้ บ ริการตั้ง แต่ เวลา 07:00 น. – 22:00 น. โดยมีเ จ้าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภั ย คอยตรวจตราตลอด
ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ผู้เข้าใช้บริการสระว่ายน้าจาเป็นต้องลงทะเบียน ชื่อ เวลาเข้าใช้บริการ และหมายเลขห้องทุกครั้งที่มีการ
ใช้บริการสระว่ายน้าเพื่อติดตามสอบถามในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

2-11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) (ระยะก่อสร้าง)
ประจาปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

2.5.2 ผู้พักอาศัย
การประเมินจานวนผู้พั กอาศัย จะพิจารณาจากพื้นที่ใช้ส อยของห้อ งพักอาศัย เป็นเกณฑ์ต ามแนวทางการจัดท า
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการบริ ก ารชุ ม ชนและที่ พั ก อาศั ย ของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่กาหนดให้พิจารณาจากพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) กรณีที่พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35
ตารางเมตร ให้คิดผู้พักอาศัย จานวน 3 คน/ห้อง และกรณีที่พื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 35 ตารางเมตร ให้คิดผู้พักอาศัย จานวน 5 คน
ขึ้นไป/ห้อง
ทั้งนี้ จากลักษณะห้องพักอาศัยภายในโครงการ พบว่า มีขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้องพักอาศัยไม่เกิน 35 ตารางเมตร
จึงคิดจานวนผู้พักอาศัย 3 คน/ห้อง ร้านค้าคิด จานวนพนักงาน 5 คน/ร้าน และพนักงานประจาโครงการนิติละ 10 คน
เมื่อคิดจานวนผู้พักอาศัย พนักงาน ทั้งโครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คาดว่า
จะมีจานวนผู้พักอาศัยทั้งหมดประมาณ 4,329 คน และพนักงานโครงการและร้านค้า ทั้งหมดประมาณ 65 คน รวมจานวนผู้พัก
อาศัยและพนักงานทั้งหมดภายในโครงการประมาณ 4,394 คน
2.6 ระบบสาธารณูปโภค
2.6.1 ระบบน้าใช้
(1) ปริมาณน้าใช้
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้าทั้งหมดประมาณ 875 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะขอรับ
บริการน้าประปาจากการประปานครหลวง สาขาพระโขนง
(2) แหล่งน้าใช้
โครงการจะขอรับบริการน้าประปาจากการประปานครหลวง สาขาพระโขนง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ ในความรับผิดชอบ
ในการส่งจ่ายน้าประปาให้กับโครงการ โดยการประปานครหลวง สาขาพระโขนง ได้แจ้งยืนยันการส่งจ่ายน้าประปาให้กับโครงการ
เรียบร้อยแล้ว
สาหรับการเชื่อมต่อท่อน้าประปาจากท่อส่งจ่ายน้าประปาของการประปานครหลวง โครงการจะเชื่อมต่อด้วยท่อ
HDPE (High Density Polyethylene, HDPE) ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงดัน แรงดึง แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหัก
ง่าย ในกรณีที่เกิดการกดทับ ฝังกลบ หรือการทรุดตัวของพื้นดิน ทนต่อสารเคมี ทนกรด-ด่างได้ดี ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนง่าย และ
มีอ ายุการใช้งานที่ย าวนาน ด้ว ยท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริ เวณริมถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) เข้าสู่โครงการ
เดินเส้นท่อ ตามแนวถนนทางเข้าโครงการ เพื่อเชื่อมเข้าสู่ถั งเก็บ น้าชั้นดาดฟ้า เพื่อ ส่ง จ่าย ให้แก่ผู้พักอาศัย และกิจกรรมต่างๆ
ภายในโครงการต่อไป
(3) แหล่งกักเก็บน้าประปาและระบบส่งจ่ายน้าประปา
แหล่งกักเก็บน้าประปาของโครงการ จะประกอบด้วย 2 แห่ง คือถังเก็บน้าชั้นใต้ดิน (อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของ
โครงการของ Aspen A, B และ C และอยู่ด้านทิศตะวันตกของ Aspen D) และถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า ทาหน้าที่ในการกักเก็บและส่ง
จ่ายน้าให้แก่ผู้พักอาศัยและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ด้วยท่อแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,2.5 และ 3 นิ้ว และ
แนวดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5,2 และ 2.5 นิ้ว
ทั้งนี้ในการส่งจ่ายน้าให้แก่ผู้พักอาศัยและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ จะอาศัยการส่งจ่ายน้าด้วยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ร่วมกับวิธีปั๊มสูบน้า (Booster Pump) จานวน 2 ชุด สลับกันทางาน
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(4) ระยะเวลาการสารองน้าใช้ของโครงการ
โครงการได้ออกแบบให้มีน้าใช้สารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคของผู้พักอาศัย และกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
ได้นานประมาณ 1.46 วัน (หรือประมาณ 35.04 ชม.) ซึ่งสามารถสารองน้าใช้ได้อย่างเพียงพอ หากพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ 36 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กาหนดให้มีที่เก็บน้าสารองที่สามารถจ่าย
น้าในชั่วโมงการใช้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(5) การป้องกันการปนเปื้อนของถังเก็บน้าใต้ดินและถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้าของโครงการ
โครงการได้กาหนดให้การออกแบบและก่อ สร้ างเก็บ น้าใต้ดินต้อ งดาเนินป้อ งกัน การปนเปื้อ นของสารต่างๆ
ลงสู่ถังเก็บน้าใต้ดินดังนี้
1) ผนั ง และเสาของถั ง เก็ บ น้ าใต้ ดิ น จะต้ อ งเคลื อ บด้ ว ย Epoxy ซึ่ ง เป็ น สารเคลื อ บในการป้ อ งกั น การซึ ม
โดยจะทาการเคลือบด้านในตัวผนังและเสาเพื่อป้องกันการรั่วซึมชนิดผิวหน้าแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นอันตรายต่อการอุป โภค
และบริโภค
2) ผนังคอนกรีตของถังเก็บน้าใต้ดินจะต้องผสมน้ายากันซึมทุกครั้ง
นอกจากนี้ การออกแบบถัง เก็บ น้าใต้ดินของโครงการได้ออกแบบให้มีฝาถัง จานวน 2 ฝา เพื่อ อานวยความ
สะดวกในการทาความสะอาดและดูแลรักษา
2.6.2 ระบบบาบัดน้าเสีย
(1) ปริมาณน้าเสีย
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณน้าเสียที่เกิดจากผู้พักอาศัยและกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดประมาณ
696.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้) (870.89 ลูกบาศก์เมตรไม่คิดรวมปริมาณอัตราระเหยของสระว่ายน้า
3.25 ลูกบาศก์เมตร)
(2) ระบบรวบรวมและระบายน้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร
น้าเสีย ทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่ องสุข ภัณ ฑ์ ห้อ งน้า ห้องส้ว ม และจากส่ว นอื่น ๆ ที่ใช้น้าทั้งหมดภายใน
อาคาร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคารในแต่ละนิติ โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้าเสียของแต่ละ
อาคาร
1) ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้วย ท่อระบายน้าเสียในแนวดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4
นิ้วทาหน้าที่ระบายน้าเสียจากการอาบน้าและซักล้าง ก่อนรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าเสียแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
ซึ่งทาหน้าที่รวบรวมน้าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้าเสียรวม (ส่วนแยกเกรอะ) ก่อนไหลเข้าสู่ระบบบ าบัดน้าเสียของแต่ละอาคารใน
ขั้นตอนต่อไป
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2) ท่อระบายน้าโสโครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้วย ท่อ ระบายน้าโสโครกในแนวดิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว ทาหน้าที่ระบายน้าโสโครกจากห้องน้าของห้องพัก และห้องน้าส่วนต่างๆ ก่อนรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าเสียแนวนอน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ซึ่งทาหน้าที่รวบรวมนาเสีย เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคาร (ส่วนแยกเกรอะ) ก่อนไหลเข้า
สู่ระบบบาบัดเสียในขั้นตอนต่อไป
3) ท่อ ระบายน้าเสีย จากห้องครัว (Kitchen Waste, KW) ประกอบด้ว ย ท่อ ระบายน้าเสีย จากห้อ งครัวใน
แนวดิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว ทาหน้าที่ระบายน้าเสียที่เกิดขึ้นจากซิงค์ล้างจานของห้องพักอาศัยแต่ละห้อง และร้านค้า
ก่อนรวบรวม น้าเสียเข้าสู่ท่อระบายน้าเสียแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซึ่งทาหน้าที่รวบรวมน้าเสียเข้าสู่บ่อดักไขมัน
ก่อนไหลเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารในขั้นตอนต่อไป
4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้วย ท่อแนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว และท่อ
แนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว เป็นท่อที่ใช้สาหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือ ออกจากระบบท่อระบายน้าเสียและน้า
โสโครก โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ รักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อ ยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มี
อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้าเพื่อดักกลิ่น (Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้
(3) ระบบบาบัดน้าเสียของแต่ละอาคาร
ระบบบาบัดน้าเสียที่โครงการเลือกใช้ มีลักษณะเป็นถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบเอ็กทิเวตเตดสลัดจ์ (ติดตั้งอยู่
บริเวณใต้อาคาร) ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด/อาคาร รวม 7 อาคาร จานวน 7 ชุด เท่ากับ 1,050 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
รองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ได้อย่างเพียงพอ ที่ค าดว่าจะมีปริมาณน้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ
696.71 ลูกบาศก์เมตร และเป็นระบบบาบัดน้าเสียที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถดูแล และรักษาระบบได้ง่าย
นอกจากนี้ระบบบ าบัดน้าเสีย ที่โครงการได้จัดเตรี ยมไว้ ได้ออกแบบให้มีป ระสิทธิภ าพในการบาบัดน้าเสีย ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีค่าเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 3 (1) (ก) และข้อ 4 (อาคารประเภท ก) ที่กาหนดให้อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจานวนห้องนอนรวมกันทุก
ชั้นในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป ต้องมีค่าบีโอดี (BOD) ในน้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร ทั้งนี้โครงการออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) ในน้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนหมุนเวียนนากลับไปใช้ประโยชน์รดพื้นที่
สีเขียวและส่วนที่เหลือระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร ต่อไป
ในส่วนน้าเสียที่เกิดขึ้นจากซิงค์ล้างจานของห้องพักอาศัย ซึ่งอาจเป็นน้าเสียปนเปื้อนไขมัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่
ถังดักไขมัน ก่อนระบายน้าเสียที่เกิดขึ้นเข้าสู่ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป เพื่อบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไป โดยกากไขมันจะ
ถูกรวบรวมใส่ถุงดามัดปากให้แน่นเมื่อถังดักไขมันเต็ม ก่อนนาไปเก็บ ยังห้องพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยเปียก) เพื่อรอให้
สานักงานเขตบางนา เข้ามาเก็บขนเพื่อนาไปกาจัดต่อไป โดยกากไขมั นที่เกิดขึ้น มิได้จัดเป็นกากของเสียอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 พร้อมกันนี้โครงการจะกาหนดและมอบหมายให้
เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคที่ดูแลระบบบาบัดน้าเสียเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบเป็นประจา ก่อนประสานงานไปยังพนักงานทาความ
สะอาดของโครงการ ให้เข้ามาดาเนินการตักไขมันที่เกิดขึ้นต่อไป
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(4) ขั้นตอนการทางานของระบบบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียที่โครงการเลือกใช้เป็นระบบบาบัดน้าเสียแบบแอคทิเวตเตดสลัดจ์ สามารถแบ่งขั้นตอนการ
ทางานออกเป็ น 4 ขั้ นตอนหลักประกอบด้ว ย ขั้น ตอนดัก ไขมัน ขั้ นตอนตกตะกอนขั้น ต้น ขั้ น ตอนเติ มอากาศ และขั้น ตอน
ตกตะกอน โดยออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร สาหรับ ห้อ งครัว และบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ
20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแต่ละอาคารจะทาการติดตั้งอาคารละ 1 ชุด
(5) การกาจัดก๊าซมีเทนจากระบบบาบัดน้าเสีย
ในการบาบัดน้าเสียของโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซมีเทนภายในบ่อเกรอะ เนื่องจากเป็นถัง ที่ไม่มีการเติมอากาศ
โดยเฉพาะก๊าซมีเทน (CH3) ซึ่งเป็นตัวการสาคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อ นโดยจากการคานวณคาดว่าจะมีปริ มาณก๊าซมีเทนที่
เกิดขึ้นจากระบบบาบัดน้าเสียแต่ละอาคารดังนี้
นิติ/อาคาร
Aspen A
อาคาร A1, A2
Aspen B
อาคาร B1, B2
Aspen C
อาคาร C1, C2
Aspen D
อาคาร D

ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น
(ลิตร/วัน)

พื้นที่ที่ต้องใช้กาจัดก๊าซมีเทน
(ตร.ม.)

พื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมในการ
กาจัดก๊าซมีเทน (ตร.ม.)

6,414

2.67

3

6,414

2.67

3

6,414

2.67

3

6,414

2.67

3

ดังนั้นโครงการจึงจัดให้มีพื้นที่บ่อดินเพื่อกาจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษาตัวกลาง
ในหลายชนิด และคุณ ลักษณะของตัวกลางพบว่า การใช้ปุ๋ยหมัก พร้อ มใช้งาน (Mature Compost) สามารถกาจัดก๊าซมีเทนได้
ประมาณ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร-วัน โดยโครงการได้จัดให้มีพื้นที่บ่อดินขนาด 3 ตารางเมตร อยู่ภายในพื้นที่สีเขียว เพื่ อใช้กาจัด
ก๊าซมีเทน โดยก้นหลุมของบ่อดินจะถูกรองด้วยดินทรายเพื่อป้องกันน้าท่วม ก่อนจะทาการต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วน
หรือปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและ
ทาการปลูกต้นไม้ไว้
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(6) การดูแลและรักษาบ่อเก็บมีเทนของระบบบาบัดน้าเสีย
เนื่องจากการกาจัดก๊าซมีเทนของโครงการจะเป็นแนวท่อมีเทน PVC 4 นิ้ว เจาะรูพรุนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
5 มิลลิเมตร ให้ระเหยผ่านดินหุ้มด้วย Geotextile ปิดปากท่อด้วยตาข่ายไนล่อน การดูแลและบ ารุงรักษาระบบกาจัดก๊าซมีเทน
มีดังนี้
-

จัดให้มีการดาเนินการกันดินในบริเวณพื้นที่บ่อมีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน
ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมดิน พืชที่อายุสั้น เช่น หญ้า พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น
กาหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณบ่อมีเทนทุก 6 เดือน
จัดให้มีระบบรดน้าต้นไม้บนหน้าดินที่ใช้เป็นบ่อมีเทน โดยใช้ระบบตั้งเวลาในการรดน้า คือช่วงเช้า และช่วงเย็น
จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุกๆ 6 เดือนตลอดช่วงเปิดดาเนินการ

(7) การบาบัดละอองน้า (Aerosol) จากระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดแอโรซอลที่โครงการเลือกใช้เป็นชนิด Biological Scrubber โดยตัวถังมีลักษณะเป็นไฟเบอร์กลาส
แบบไม่รับแรงดัน ภายในบรรจุสื่อชีวภาพที่มีลักษณะรูปร่างเฉพาะที่สามารถดักละอองของแข็งและความชื้น รวมถึงการกระจาย
อากาศได้ดีและทั่วถึง แอโรซอลที่เกิดขึ้นในระบบบาบัดน้าเสียจะระบายออกจากระบบบาบัดน้าเสียมาตามท่อระบายอากาศที่ต่อมา
เข้ากับเครื่องดูดอากาศเพื่อมาเข้ายังถังบาบัดแอโรซอลของระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ โดยอาศัยหลักการทางานของระบบ
กรองอนุภาคซึ่งจะใช้ตัวกลาง (Media) เพียงอย่างเดียว ซึ่งจากการคานวณคาดว่า จะมีปริมาณอากาศเสียที่เกิดขึ้นในระบบบาบัด
น้าเสียของโครงการแต่ละอาคารในแต่ละนิติดังนี้
(8) ค่าไฟฟ้าในการเดินระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ
โครงการได้กาหนดให้ติดมิเตอร์ไฟฟ้าแยกออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลางของโครงการ อยู่ภายในตู้ควบคุม
ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย สาหรับค่าไฟฟ้าในการเดินระบบบาบัด
น้าเสียของโครงการแต่ละนิติ มีรายละเอียดดังนี้
- นิติ Aspen A
- นิติ Aspen B
- นิติ Aspen C
- นิติ Aspen D

คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ประมาณ 72,952.95 บาท/เดือน หรือ 875,435.40 บาท/ปี
คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ประมาณ 72,952.95 บาท/เดือน หรือ 875,435.40 บาท/ปี
คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ประมาณ 72,952.95 บาท/เดือน หรือ 875,435.40 บาท/ปี
คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ประมาณ 36,476.48 บาท/เดือน หรือ 437,717.70 บาท/ปี

(9) การดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการจะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ขึ้นอยู่
กับการดูแลและบารุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่มีความรู้เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง หากดูแลและบารุงรักษาดี อายุการใช้งานของเครื่องจักรก็
จะยาวนาน
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2.6.3 ระบบระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
(1) ระบบระบายน้าฝนของอาคาร
การระบายน้าฝนภายในอาคาร จะประกอบด้วยท่อระบายน้าฝนแนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทาหน้าที่
ระบายน้าฝนจากดาดฟ้าของอาคาร และระเบียงห้องต่าง ๆ เข้าสู่ท่อระบายน้าแนวนอนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว จากนั้นน้าฝน
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้าฝนภายในโครงการ ซึ่งทาหน้าที่เป็นบ่อหน่วงน้าฝนก่อนระบายลงสู่ท่ อระบาย
น้าบริเวณถนนที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วม ด้วยท่อระบายน้า ขนาด 0.5 เมตรก่อนระบายออกสู่ถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1.20 เมตร บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการต่อไป เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนา
โครงการ ทั้งนี้ การระบายน้าออกจากท่อระบายน้าฝนภายในโครงการจะใช้วิธีการระบายน้าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก
(2) ระบบระบายน้าฝนภายนอกและระบบป้องกันน้าท่วม
การออกแบบระบบระบายน้าฝนภายนอกอาคาร โครงการได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร พร้อมบ่อพักน้า (Manhole) ความลาดเอียง 1:200 โดยน้าฝนจากอาคารและพื้นที่
ส่วนต่างๆ โดยรอบอาคาร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าฝนของโครงการ ซึ่งออกแบบให้ทาหน้าที่กักเก็บ รวบรวมและหน่วง
น้าฝนที่เกิดขึ้นไว้ภายในท่อระบายน้า โดยสามารถรองรับปริมาณน้าฝนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ
(3) ปริมาณน้าฝนที่ต้องกักเก็บภายในโครงการ
การออกแบบระบบหน่วงน้าฝนภายในโครงการเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 บ่อ/นิติ และหน่วงในท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มีความยาวใยแต่ละนิติที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถหน่วง น้าฝนที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอในแต่ละนิติ
โดยสามารถสรุปรายละเอียดปริมาตรน้าที่โครงการต้องกักเก็บในแต่ละนิติดังนี้
นิติ/ปริมาตรที่ต้องกักเก็บ/อัตราการระบายน้าฝน
1. ปริมาตรน้าที่ต้องกักเก็บ (ลบ.ม./วินาที)
2. อัตราการระบายน้าก่อนพัฒนาโครงการ (ลบ.ม./วินาที)
3. อัตราการระบายน้าหลังพัฒนาโครงการ (ลบ.ม./วินาที)
4. ความจุปริมาตรน้าที่โครงการสามารถกักเก็บได้ (ลบ.ม.)
4.1 ปริมาตรน้าที่กักเก็บในท่อ (ลบ.ม.)
4.2 ปริมาตรน้าที่กักเก็บในบ่อ (ลบ.ม.)

Aspen A
116
0.077
0.198
125.8
100.2
25.6

Aspen B
104.6
0.066
0.175
120.8
95.2
25.6

Aspen C
112.3
0.071
0.188
113.2
87.6
25.6

Aspen D
53.82
0.042
0.111
83.7
58.1
25.6

(4) การควบคุมการระบายน้าออกนอกพื้นที่โครงการหลังฝนหยุดตก
ภายหลังจากฝนหยุดตก โครงการจะดาเนินการระบายน้าออกจากท่อระบายน้าฝน ซึ่งทาหน้าที่เป็น บ่อหน่วง
น้าฝน ด้วยท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร พร้อมวาล์วเปิด-ปิดท่อระบายน้า โดยมีอัตราการระบายออกจากพื้นที่
โครงการไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการในแต่ละนิติ เพื่อระบายน้าลงสู่ท่อระบายน้าบริเวณทรัพย์ที่ส่วนกลางร่วม ก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้าสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป
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2.6.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(1) การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย
เมื่อ โครงการเปิดดาเนินการ คาดว่าจะมีป ริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากผู้พักอาศัย และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โครงการรวมทั้งหมดประมาณ 14.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถจาแนกประเภทและปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
แต่ละประเภทดังนี้
1)
2)
3)
4)

มูลฝอยรีไซเคิล ประมาณ 6.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่อัตราร้อยละ 42 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
มูลฝอยเปียก ประมาณ 6.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่อัตราร้อยละ 46 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
มูลฝอยแห้ง ประมาณ 0.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่อัตราร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
มูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ ประมาณ 1.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่อัตราร้อ ยละ 9 ของปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น

(2) การจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ผู้พักอาศัยเป็นผู้รวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแต่ละห้อง นามาทิ้ งยังห้องพักมูลฝอยประจาชั้นต่างๆ ที่โครงการ
ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นพนักงานทาความสะอาดของโครงการ จะดาเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของแต่ละชั้นใส่
ถุงดาพร้อมมัดปากถุงให้แน่น โดยโครงการได้ กาหนดให้ดาเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในอาคารอย่างน้อยวันละ 2
ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 24:00 - 08:00 น. และช่วงเวลา 08:00 - 16:00 น. โดยจะเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เพื่อป้อ งกันการ
ตกค้างและการสะสมของขยะมูลฝอยภายในอาคารเพื่อขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละนิติ ก่อนให้สานักงานเขตบางนา
เข้ามาดาเนินการเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด โดยสานักงานเขตบางนาจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา
01:00 - 09:00 น. และช่วงเวลา 09:00 – 17:00 น.
(3) วิธีการเก็บมูลฝอยแต่ละประเภท
วิธีการเก็บและคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทในโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) มูลฝอยทั่วไป จะใช้ถังสีน้าเงินรองรับ จากนั้นโครงการจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย
จากทุกจุดภายในโครงการทุกวันและนาไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอยทั่วไป
2) มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (มูลฝอยแห้ง) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น ใช้ถังสีเหลืองรองรับ จากนั้นโครงการจัด
ให้มีพ นักงานทาความสะอาดและจัดเก็ บ มูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวันและนาไปเก็บ รวบรวมไว้ในห้อ งพักมูลฝอย
รีไซเคิล
3) มูลฝอยย่อ ยสลาย (มูล ฝอยเปีย ก) เช่น เศษผั กผลไม้ เศษอาหาร เป็ นต้น ใช้ ถั ง สีเขีย วรองรับ จากนั้ น
โครงการจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวันและนาไปเก็ บรวบรวมไว้ในห้องพัก
มูลฝอยเปียก
4) มูลฝอยอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสี กระป๋องสเปรส์ กระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ต่าง ๆ
เป็นต้น ใช้ถังสีส้มหรือ สีเทาฝาส้มรองรับและเขีย นว่า “มูลฝอยอันตราย” จากนั้นโครงการจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดและ
จัดเก็บ มูลฝอยจากทุ กจุดภายในโครงการทุกวันและนาไปเก็ บ รวบรวมไว้ในห้อ งพักมูลฝอยอัน ตราย ในขณะปฏิ บัติง านของ
จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
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พนักงานทาความสะอาดจะกาหนดให้สวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เมื่อรวบรวมได้จานวน
มากแล้วโครงการจะติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับเพื่อนาไปกาจัดต่อไป
(4) การจัดการน้าเสียที่เกิดขึ้นจากพื้นที่จุดรองรับมูลฝอย
น้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากพื้นที่ภายในห้องพักมูลฝอยรวม เช่น น้าล้างทาความสะอาด น้าฝนปนเปื้อนจะถูก
รวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ โดยมิได้มีการระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้าฝนของโครงการแต่อย่างใด
(5) แนวทางลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนอุจาดที่มีต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจากห้องพักมูลฝอย
โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยเลือกปลูกต้นไทรเกาหลี ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พุ่มที่มีใบ
หนา เพื่อใช้เป็นแนวกันชนและลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนอุจาดที่อาจเกิดขึ้น
2.6.5 ระบบไฟฟ้า
โครงการได้ออกแบบวางตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.82 เมตร (วัดจากเสาหม้อ
แปลงถึงแนวเขตที่ดิน) ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะห่างดังกล่าว และระยะห่างแนวอาคาร ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัดจากส่วนที่มี
ไฟฟ้าด้านสูงต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานในพระราชูปถัมภ์แห่ง
ประเทศไทย,การติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย,2556 โดยตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการแต่ละนิติบุคคลอาคารชุดจะ
มีต าแหน่ง ติดตั้ง และระยะห่ างจากแนวเขตที่ดิน โดยต าแหน่ง ที่ติดตั้งของแต่ละนิติจะอยู่ในต าแหน่งที่มิได้กีดขวางหรือ เป็ น
อันตรายแก่ผู้พักอาศัยและผู้พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการแต่อย่างใด
2.6.6 การระบายอากาศ
(1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัด
ให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรือบานเกล็ด โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของ
บริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ
1) บริเวณทางเดินกลางของแต่ละชั้นจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่อให้อากาศสามารถระบายได้
2) บริเวณห้องพักอาศัยจะมีช่องหน้าต่าง ประตูหลังห้อง ที่สามารถระบายอากาศที่อุณหภูมิภายนอกต่าทาให้เกิด
การระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้
(2) การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่ อให้เกิดการนาอากาศภายนอกเข้ามาใน
การระบายอากาศ
1) ติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่าง ๆ เช่น โถงต้อนรับ ห้องพักอาศัย เป็นต้น มีลักษณะเป็น
แบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) โดยขนาดของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้อง หรือในแต่ละ
ส่วนที่ต้องทาการติดตั้ง
2) ติดตั้ง พัดลมดูดอากาศเพื่อ ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง เช่น ห้อ งน้าของห้อ งพักอาศัย พื้นที่จอด
รถยนต์ชั้นใต้ดิน เป็นต้น โดยออกแบบให้ห้องน้ามีอัตราการระบายอากาศต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง
และที่จ อดรถยนต์ ที่ อ ยู่ ต่ ากว่าระดั บ พื้ น ดิน ไม่น้ อ ยกว่า 4 เท่ าของปริ ม าตรของห้ อ งใน 1 ชั่ ว โมง ซึ่ ง สอดคล้อ งเป็ น ไปตาม
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กฎกระทรวงโดยเทียบเคียงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
2.6.7 ระบบรักษาความปลอดภัย
การจัดเตรียมและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย
โครงการได้ออกแบบและกาหนดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอดช่วงเปิดดาเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีระบบควบคุมการเข้า-ออกโครงการด้วยระบบ Key card โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก
ของโครงการ Aspen Condo ซึ่งผู้พักอาศัยทั้งหมดต้องสแกนบัตรในการเข้า-ออกอาคารทุกครั้ง หลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่ประตูเข้า ออกของแต่ละนิติ โดยผู้พักอาศัยต้องสแกนบัตรเช่นเดียวกัน
(2) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ภายในบริเวณพื้นที่โครงการแต่ละนิติ และภายในอาคารทุกชั้น
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดู แลและรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่โครงการตลอด
24 ชั่วโมง
(4) กาหนดให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนผู้พักอาศัยต้องดาเนินการแลกบัตรเข้า-ออกบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง
ก่อนเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ
(5) กาหนดให้เจ้าหน้าที่โครงการ ต้องเก็บเอกสารสาเนาบัตรประชาชน/เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าและกรอกข้อมูล
ประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่โครงการกาหนดไว้
2.6.8 ระบบสื่อสาร
การจัดเตรียมและออกแบบระบบสื่อสารภายในโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้อาศัยภายใน
โครงการ และให้ส ามารถติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้โดยตรงอย่างทันท่วงที โดยโครงการได้ออกแบบและกาหนดให้มี
ระบบสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารภายในโครงการดังนี้
(1) ระบบสื่อสารภายในอาคาร ประกอบด้วย
1) ระบบทีวีดาวเทียม โครงการได้ออกแบบและจะดาเนินการติดตั้งสายระบบทีวีดาวเทียมไปยังห้องพักอาศัย
ทุกห้อง โดยเมื่อ เปิดดาเนินการ โครงการจะดาเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ประกอบการทีวีดาวเทีย มที่สนใจเข้ามาดาเนินการ
เพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัย ในลักษณะฟรีค่าบริการและชาระค่าบริการกรณีผู้พักอาศัย ต้องการรับชมทีวีนอกจากช่องฟรีทีวี และ/
หรือนอกเหนือจากช่องทีวีที่โครงการได้จัดเตรียมไว้
2) ระบบโทรศัพท์ โครงการได้ออกแบบและจะดาเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัย
ทุกห้อง เพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถโทรออกได้ทั้งหมายเลขภายในและหมายเลขโทรศัพท์ทั่วไปของระบบเครือข่าย
ต่าง ๆ
3) ระบบอินเตอร์เน็ต โครงการได้อ อกแบบและจะดาเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บ ริการแก่ผู้พัก
อาศัยทุกห้อง โดยเมื่อเปิดดาเนินการ โครงการจะดาเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตเข้ามาดาเนินการเพื่อให้
บริ ก ารแก่ ผู้ พั กอาศัย ในลัก ษณะ Hi Speed Internet แบบไร้ ส าย (Wireless) และแบบมีส าย (LAN) ตามความเหมาะสมของ
โครงการต่อไป
4) ระบบโทรทั ศน์ ว งจรปิ ด (CCTV System) โครงการจะดาเนิน การติ ดตั้ง ระบบโทรทั ศน์ ว งจรปิด (CCTV
System) ภายในอาคารทุกชั้น เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ
จัดทาโดย
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(2) ระบบสื่อสารภายนอก
เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีโครงข่ายระบบการสื่อสารอย่างครบถ้วนทั้งในรูปแบบของระบบ
ดาวเที ย ม และเครือ ข่ ายของระบบโทรศัพ ท์ คอยให้บ ริ ก าร ซึ่ง เมื่อ โครงการเปิ ด ดาเนิ น การจะด าเนิ นการจัดหาและคัดเลือ ก
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาดาเนินการให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการต่อไป
(3) ระบบสื่อสารกรณีฉุกเฉิน
เมื่อเปิดดาเนินการ โครงการจะดาเนินการแจ้งและติดประชาสัมพันธ์รายชื่อหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพ ท์
ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ และภายในลิฟต์ หรือ
สถานที่ต่างๆ ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนภายในโครงการตลอดช่วงเปิดดาเนินการ เพื่อคอยอานวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้พักอาศัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.7 ระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
การจัดเตรีย มระบบป้อ งกันอัคคีภัย โครงการได้จัดเตรี ย มให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 39 (พ.ศ. 2537)
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
2.8 การจราจรและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ
(1) ทางเข้า-ออกโครงการ
ทางเข้า-ออกโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือพื้นที่ที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วมโดยนิติบุคคลอาคารชุด Aspen A,
B, C และ D มีสิทธิใช้ร่วมกัน โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นถนน ทางเท้า และการวางระบบสาธารณูปโภคเพื่อเข้าสู่แต่ละ
นิติ โดยมีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกว้าง 7.5 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 6 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไปกลับ) ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ข้อ 8 ที่กาหนดให้ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6
เมตร โดยจะเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ มีเขตทางกว้างประมาณ 24 เมตร ขนาด 4
ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เป็นทางสัญจร 2 ช่องจราจร ส่วนอีก 2 ช่องจราจรในแต่ละด้าน
จะเป็นที่จอดรถ
(2) ลักษณะถนนภายในโครงการและการเดินรถ
การออกแบบทางเดินรถภายในโครงการ ได้ อ อกแบบให้มีทิ ศทางเดินรถแบบสองทาง (ไป-กลับ ) โดยมีข นาด
ทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกสู่ภายนอกโครงการ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเดินรถภายในโครงการเป็นไปอย่างสะดวกและป้องกันการติดสะสมของรถยนต์ โครงการ
จึง กาหนดให้ มีลูก ศรแสดงทิศ ทางการจราจร ป้ ายสั ญ ลัก ษณ์ จราจรอย่ างชัด เจ น และจั ดให้มี พ นั กงานรั กษาความปลอดภั ย
คอยอานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าโครงการและภายในพื้นที่โครงการ โครงการจึง
ออกแบบและจัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว กระจกนูนจราจร ไฟส่องสว่างพร้อมป้ายสัญลั กษณ์จราจรอย่างชัดเจนตามจุดต่างๆ
ของถนนภายในโครงการ
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(3) ที่จอดรถยนต์
โครงการได้จัดเตรีย มให้มีที่จอดรถยนต์ทั้ง สิ้นจานวน 481 คัน ซึ่งสอดคล้อ งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 7
(พ.ศ. 2517) ข้อ 3 (1) (ซ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 (ตามข้อกาหนดต้องจัดเตรียม
ที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 477 คัน)
(4) ขนาดที่จอดรถยนต์
ช่องจอดรถยนต์ของโครงการ มีลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดิน
รถทั้งหมด ดังนั้น โครงการจึงได้ออกแบบให้มีความกว้างของช่องจอดรถไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อกาหนด
ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ทางเข้า-ออก ของรถยนต์สามารถเดินรถได้ 2 ทาง ซึ่งสอดคล้ องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่
41 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2 (1) (2) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กาหนดให้ ที่จอดรถตั้ง ฉากกับ
แนวทางเดิ น รถ ให้ มี ค วามกว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 2.40 เมตร และความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 5.00 เมตร แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งไม่ จัด ให้ มี
ทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว
(5) บริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยระบบ Centre Card โดยลูกค้าสามารถใช้ “บัตร” เพื่อระบุความเป็นผู้พัก
อาศัย
2.9 พื้นที่สีเขียวและเกณฑ์การออกแบบที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 พื้นที่สีเขียว
โครงการได้ออกแบบและจัดเตรียมให้มีพื้นที่สีเขียวบนดินทั้งหมดของโครงการเอสเพนคอนโด (Aspen Condo) มีขนาด
พื้นที่รวมประมาณ 5,043.64 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนพื้ นที่ สีเขี ยวต่อผู้ พักอาศัย และพนักงาน เท่ากับ 1.15 ตารางเมตร/คน
ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของ สผ. ที่กาหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน คิดจากจานวนผู้พัก
อาศัยและพนักงานภายในโครงการทั้งหมด 4,394 คน
2.10 การป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว
การออกแบบอาคาร โครงการได้ อ อกแบบให้ โครงสร้ างอาคารสามารถรองรั บ การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว
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2.11 การดาเนินการช่วงก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างโครงการ
การก่อ สร้างอาคารจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2559 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 48 เดือ น
รายละเอียดการดาเนินงานช่วงก่อสร้างแสดงดังนี้
1) งานปรับถมพื้นที่
โครงการอยู่ระหว่างทาการปรับสภาพพื้นที่โ ครงการเนื่องจากสภาพดินเดิมมีระดับต่ากว่าถนนภายในโครงการ
โดยเฉลี่ย -1.60 เมตร ทั้งนี้ เมื่อทาการปรับถมพื้นที่แล้ว พื้นที่โ ครงการจะสูงกว่าระดับถนนสาธารณะ +0.60 เมตร ซึ่งปัจจุบัน
ได้ทาการปรับ ถมตั้ง แต่ต้นเดือ นมิถุนายน 2558 จนถึ งปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 65 วัน หรือ ประมาณปลายเดือ น
กรกฎาคม 2558การปรับถมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการทาให้ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร และ
เพื่อปรับเส้นทางภายในโครงการให้เหมาะสมกับการขนส่งวัสดุและงานก่อสร้างในอนาคต สาหรับปริมาณดินที่จะทาการขนเข้าสู่
พื้นที่โครงการจะหักลบปริมาณดินที่ต้องทาการขุดในการก่อสร้างชั้นใต้ดินและระบบสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว โดยมีปริมาณดิ น
ที่ต้องขนเข้าทั้งหมดประมาณ 39,287 ลูกบาศก์เมตร
2) งานถนน วางท่อ และระบบสาธารณูปโภคของทรัพย์ส่วนกลางร่วม (8 เดือน)
โครงการจะเริ่มดาเนินการปรับ ถนน ขุดแนวท่อระบายน้าเพื่อเป็นแนวถนนชั่วคราวและเป็นแนวเดียวกับ ถนน
ถาวร เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ Aspen A ที่เป็นเฟสแรกในการก่อสร้าง เพื่อสะดวกต่อการก่อสร้างใน
เฟสต่อไป
3) งานโครสร้างและฐานราก (7 เดือน)
โครงการจะเริ่มต้นดาเนินการงานโครงสร้าง และงานฐานรากซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน เช่น งานวาง
ผังและงานเสาเข็ม และโครงสร้างอาคารโดยรอบบริเวณโครงการ เป็นต้น
4) งานสถาปัตยกรรม (7 เดือน)
หลังจากเริ่มทางานปรับถมพื้นที่ งานโครงสร้าง และทาฐานราก ผู้รับเหมาจะเริ่มทยอยก่อสร้างอาคารควบคู่กันไป
เพื่อขึ้นโครงสร้างอาคาร งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร เช่น งานฉาบภายนอกและภายใน
งานฝ้า งานสีทั้งภายนอกและภายใน และงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน เป็นต้น โดยจะดาเนินงานควบคู่ไปกับงานโครงสร้าง
อาคารคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน
5) งานระบบสุขาภิบาล (7 เดือน)
นอกจากงานโครงสร้างแล้วสิ่งที่เริ่มทยอยก่อสร้างอาคารควบคู่กันไป คืองานระบบสุขาภิบ าล เช่น งานวางถัง
บาบัดน้าเสีย ถังเก็บน้า งานเดินระบบ งานบ่อพัก งานทดสอบระบบ และงานติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น โดยจะดาเนินงานควบคู่ไปกับ
งานโครงสร้างอาคารคาดว่าจะใช้ระยะประมาณ 7 เดือน
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6) งานระบบไฟฟ้า (7 เดือน)
ผู้รับเหมาจะทางานวางท่อ และเดินระบบ งานร้อยสายไฟ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ไปพร้อมๆ งานระบบสุขาภิบาล
โดยการดาเนินงานในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 7 เดือน
7) งานจัดภูมิสถาปัตย์และเก็บงาน (1 เดือน)
การจัดพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นไม้ภายในโครงการ และการเก็บรายละเอียด ทาความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ให้เรียบร้อย
8) ส่งมอบงาน และโอนกรรมสิทธิ์ (4 เดือน)
(2) การจ้างงาน
การก่อสร้างภายในโครงการคาดว่าจะมีการจ้างงานในช่วงสูงสุดประมาณ 200 คน โดยการว่าจ้างคนงานในการก่อสร้าง
อาคารโครงการนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับเหมาที่จะจัดหาคนงานคาดว่าจะเป็นคนงานต่างถิ่นเกือบทั้งหมด ทางาน
แบบไปเช้า-เย็นกลับโดยกาหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่ภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดผัง
เมือง พร้อมจัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงานเพื่อกาหนดขอบเขตและทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานอย่างชัดเจน
(3) การจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ
ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง ทางโครงการจึงได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการทางานขึ้น รายละเอียดดังนี้
1) ความปลอดภัยในสถานที่
- ปฏิบั ติให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551
- การแบ่งเขตในบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคนงาน เขตจัดเก็บเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
- ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต”
“ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของป้ายเตือนนั้นจะมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภั ย ในบริเวณก่อสร้ าง โดยประจา ณ จุดผ่านเข้า -ออก คอยตรวจตราในบริเวณ
ทั่ว ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- การจัดทาความสะอาดในบริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยความร่วมมือของพนักงานทุกคน
2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร
- ปฏิ บั ติให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่ อ งก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551
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- ปฏิบั ติให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อไอน้า พ.ศ. 2552
- ปฏิบั ติให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้ถู กต้อ งตรงตามวัตถุป ระสงค์ของ
เครื่องมือเครื่องจักรแต่ละชนิดซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทางานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย
- เครื่องมือเครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและพนักงานจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัยสาหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
- ก่อนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การ
ใช้งานเป็นไปอย่างปกติ
3) การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ านความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 หมวด 15 การคุ้มครองความปลอดภั ยส่วนบุคคล
ข้อ 111 ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทางาน
4) มาตรการป้องกันอัคคีภัย
กิจกรรมการก่อ สร้างที่มีความเสี่ย งต่อ การเกิดอัคคีภั ยในช่วงการก่อสร้างอาคารนั้นอาจเกิดจากลูกไฟจากงาน
เชื่อมและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน เช่น การทาสี เป็นต้น โครงการได้
กาหนดมาตรการเพื่อให้บริษัทรับเหมานาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- ห้ามนาวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- ตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่าเสมอ
- จัดเตรียมถังฉีดน้าดับเพลิงแบบมือถือ ABC และ CO2 ประจาจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
5) การป้องกันการตกจากที่สูง
การป้อ งกัน การตกจากที่สู ง ในช่ ว งก่อ สร้างของคนงานจะด าเนิน การให้ ส อดคล้อ งตามกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2551 อาศัยอานาจตามความในข้อ 98 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไป ให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสาหรับลูกจ้างในการทางานนั้น
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6) การตรวจสอบความปลอดภัย
เจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภั ย และเจ้าหน้าที่สิ่ ง แวดล้อ มจะเป็ นผู้ รั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายในการ
ทางานของคนงานและบุคคลรอบพื้นที่ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการยังได้กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมา
มีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด
7) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางานสาหรับงานก่อสร้าง
ตามประกาศกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อ ง หลักเกณฑ์การจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ทางานสาหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยให้นายจ้างจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับงานก่อสร้าง
(4) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสร้าง
โครงการจะกาหนดให้รับผู้รับเหมาต้องจัดให้มีที่พักคนงานอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามข้อกาหนดผังเมือง และ
จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงานในช่วงก่อสร้างอย่างเพียงพอโดยโครงการจะ
ดาเนินการประสานงานควบคุม กากับดูแลให้บริษัท ผู้ รับ เหมาดาเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กาหนดไว้ในรายงานฯ อย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งระบุลงในสัญญารับเหมาว่าจ้างต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ที่พักผ่อนคนงานภายในพื้นที่โครงการ (ส่วนสานักงานก่อสร้าง)
จะเป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นส าหรั บ คนงานขณะปฏิ บั ติ ง าน ในช่ ว งเวลากลางวั น เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยจั ด ให้ มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
(ก) ไฟฟ้า
โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ โดยจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้าง ดังนั้น คาดการว่าไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ มีความสามารถในการให้บริการโครงการในช่วงก่อสร้างได้
อย่างเพียงพอ
(ข) น้าใช้
โครงการจะขอรับบริการน้าประปาจากการประปานครหลวง สาขาพระโขนง ซึ่งมีศักยภาพสามารถให้บริการ
ได้อย่างเพียงพอ
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(ค) ระบบบาบัดน้าเสีย
การจัดเตรีย มห้อ งส้วมภายในที่ พักผ่อ นคนงานภายในพื้ นที่ก่อ สร้างโครงการได้จัดเตรี ย มห้อ งส้ว มโดย
คาดการณ์จากจานวนคนงานสูงสุดในสัดส่วนคนงานชายและหญิงเท่ากัน โดยเทียบเคียงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)
ข้อ 20 อาคารชั่วคราวประเภทอาคารที่พักคนงานหรือลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเพื่อแทนอาคารเดิมที่ถูกทาลายหรือทาให้เสียหาย
จากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม้ข้อ 5 และข้อ 6
(ง) การระบายน้ารอบพื้นที่ก่อสร้าง
กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน้า โดยจะทาร่องระบายน้ารอบพื้นที่โครงการโดยก่อสร้างคันดิน
สูงประมาณ 0.5 เมตร บดอัดให้แน่นกั้นตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างและด้านในของคันดินทาเป็นร่องระบายน้าเพื่อรองรับน้าหลาก
เพื่อระบายน้าดังกล่าวลงสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการต่อไป
(จ) ระบบการกาจัดมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยมูลฝอย
ในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ และเศษไม้ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยก
เป็นวัสดุที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีก และมูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุ ง พลาสติก ทางผู้รั บ เหมาจะจัดให้ มีถังรองรับ
มูลฝอยขนาด 200 ลิตร จานวน 12 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขนมูลฝอย
ของหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเก็บไปกาจัดต่อไป
(ฉ) สถานที่ปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล
โครงการจะกาหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมสถานที่ปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลให้สอดคล้องเป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (พ.ศ. 2548) ข้อ 2 ในสถานที่ทางานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัด
ให้มีสิ่งจาเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล
2) ที่พักคนงานภายนอกพื้นที่โครงการ (ส่วนบ้านพักคนงานชั่วคราว)
สาหรับ ที่ พั ก ของคนงานก าหนดให้ ผู้รั บ เหมาก่ อ สร้ าง จัด หาที่พั กชั่ ว คราวใกล้ เคี ย งพื้ น ที่โครงการมากที่ สุ ด
เนื่องจากพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นแปลงยาวและมีการพัฒ นาในแต่ละนิติมีช่ว งเวลาไม่พ ร้อ มกัน จึงจัดที่พักชั่วคราวในช่ว ง
ก่อสร้างบริเวณนิติ Aspen C ภายหลังเริ่มก่อสร้างในระยะหนึ่งจะทาการย้ายที่พักดังกล่าวไปยังบริเวณใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อขอเช่า ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการก่อสร้างนิติ Aspen C ต่อไป โดยคาดการณ์จะมีการจ้างงาน
สูงสุดประมาณ 200 คน
(5) การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งของโครงการในช่วงก่อสร้าง เป็น การคมนาคมเพื่อการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ ในการก่อสร้างโดยมี
ปริมาณการขนส่งประมาณ 48 เที่ยว/วัน (รวมไป-กลับ) โดยในช่วงการขนส่งจะใช้ถนนศรีนครินทร์ และถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล)
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
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