บทที่ 1
บทนํา
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
1.1.1 ชื่อโครงการ
1.1.2 สถานที่ตั้ง

โครงการ The Bangkok Thonglor
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1-1)
1.1.3 ชื่อเจาของโครงการ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
1.1.4 จัดทําโดย
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด
โทรศัพท 0-2868-1246 โทรสาร 0-2868-0860
1.1.5 โครงการผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 255 9 (สําเนาหนังสือเห็นชอบที่ ทส
1009.5/8389 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แสดงไวในภาคผนวก ก.)
1.1.6 โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดทาย
ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561
1.1.7 การดําเนินการทั่วไปของโครงการ
ชวงงานโครงสรางอาคาร (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561)
1.1.8 รายละเอียดโครงการ
1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ
โครงการ The Bangkok Thonglor ตั้งอยูถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยโครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 31 ชั้น ชั้นใต
ดิน 5 ชั้น ความสูง 113.70 เมตร (ความสูงวัดถึงพื้นชั้นหลังคา ) จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุดพักอาศัย
รวมทั้งสิ้น 148 หอ ง โดยโครงการจะปลูกสรางบนโฉนดที่ดิน จํานวน 4 แปลง ขนาดพื้นที่ดินโครงการ
1-2-94.2 ไร หรือ 2,776.8 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและ
มีระบบการคมนาคมขนสงที่สะดวก ประกอบดวยถนนสายหลักที่สําคัญ ไดแก ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย) และถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ)
2) พื้นที่โครงการ
โครงการ The Bangkok Thonglor ขนาดพื้นที่ดินโครงการ 1-2-94.2 ไร หรือ 2,776.8
ตารางเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอโดยรอบพื้นที่ขางเคียงดังนี้ (รูปที่ 1-2)
ทิศเหนือ

ติดตอกับ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

อาคารสํานักงานและแสดงนิทรรศการ ขนาดความสูง 3 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร (ของสถาบันปรีดี พนมยงค ) และบานพัก
อาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

ทิศใต

ติดตอกับ

ทิศตะวันออก ติดตอกับ

ทิศตะวันตก

ติดตอกับ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ถนนซอยทองหลอ 1 เขตทางกวางประมาณ 7.50-7.90 เมตร
ถัดไปเปนกลุมอาคารพาณิชย ขนาดความสูง 4 ชั้น จํานวน 6
คูหา (อยูติดถนนซอยทองหลอ 1 จํานวน 1 คูหา) บานพัก
อาศัย ขนาด 1-2 ชั้น จํานวน 5 หลัง และบานพักอาศัย (เปด
สอนพิเศษไมมีผูพักเวลากลางคืน ) ขนาดความสูง 2 ชั้ น
จํานวน 1 หลัง
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) เขตทางกวาง 23
เมตร ถัดไปเปนบานพัก อาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 4
หลัง
อาคารเก็บสินคา ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จํานวน 2 อาคาร
(บริษัท อาซัน เซอรวิส จํากัด)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 1-1 โครงการ The Bangkok Thonglor
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ
1. อาคาร Eight Thonglor Residence
2. อาคาร Summerset Sukhumvit Thonglor
3. สถานเอกอัครทูตอิหราน
4. อาคาร ควอทโทร บาย แสนสิริ
5. สถาบันปรีดี พนมยงค
6. อาคาร Fifty Fifth Tower Condominium
7. อาคาร Bangkok Marriott Hotel
8. อาคาร Museum of Thai Pharmacy
9. สถานีรถไฟฟา BTS (สถานีทองหลอ)
10. อาคารโนเบิล รีมิกซ
11. อาคาร CV 12 The Residence Apartment
12. โรงเรียนนานาชาติเวลส
13. อาคารโรงแรมสลิน
14. โรงพยาบาลสมิติเวช
15. อาคาร 49 พลัส
16. อาคาร City Resort Sukhumvit 49

รูปที่ 1-2 บริเวณพื้นที่รอบโครงการ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

3) กิจกรรมโครงการในระยะกอสราง
• คนงานกอสรางและที่พักคนงาน
ในการกอสรางโครงการใชคนงานจํานวนทั้งสิ้น ประมาณ 300 คน ซึ่งคนงานทั้งหมดจะ
พักอาศัยอยูนอกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการจัดรถบริการรับ- สงคนงานระหวางพื้นที่กอสรางกับบานพักคนงาน
ดังนั้น จึงไมมีบานพักคนงานกอสรางในบริเวณพื้นที่โรงการ ทั้งนี้ปจจุบันโครงการยังไมไดจัดจางผูรับเหมาจึงไม
สามารถระบุตําแหนงบานพักคนงานได อยางไรก็ตาม โครงการตองกําหนดใหผูรับเห มากอสรางบานพักคนงาน
ตามมาตรฐานและแบบกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)
• น้ําใช
น้ําใชสําหรับโครงการในชวงกอสราง จะใชน้ําจากการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาสุขุมวิท โดยน้ําใชในชวงกอสรางสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
o น้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานกอสราง สามารถคํานวณได ดังนี้
จํานวนคนงาน
=
300 คน
อัตราการใชน้ํา (Metcalf & Eddy Inc, 1979)
=
50
ลิตร/คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณน้ําใช
=
(300 x 50)/1,000
=
15
ลบ.ม./วัน
o ปริมาณน้ําใชเพื่อการกอสราง
น้ําใชพื่อการกอสราง เชน ผสมปูนซีเมนตและบมคอนกรีต ทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ เปนตน โดยคาดวาในสวนนี้จะมีปริมาณ 5 ลบ.ม./วัน
ดังนั้น ความตองการใชน้ําทั้งหมดของโครงการในชวงกอสรางมีประมาณ 20 ลบ.ม./วัน
• การบําบัดน้ําเสีย
o ปริมาณน้ําเสียบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ
โครงการจัดใหมีหองสวมชาย- หญิง สําหรับคนงานกอสรางไวที่บริเวณดานทิศ ใตของพื้นที่
โครงการ ซึ่งติดกับถนนซอยทองหลอ 1 จํานวน 14 หอง และเนื่องจากคนงานไมไดพักในบริเวณกอสราง ดังนั้น
ปริมาณน้ําโสโครกจากหองสวมจึงมีประมาณ 12 ลบ.ม./วัน (คิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช ) โดย
โครงการจะใชระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียได
15 ลบ.ม/วัน ซึ่งเพียงพอตอบริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง โดยระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวสามารถ
บําบัดน้ําเสียใหมีคา BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน 20 มิลลิกรัม /ลิตร กอนระบายออกสูถนน ซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอย
ทองหลอ) ซึ่งน้ําจะไหลไปยังถนนสุขุมวิทตอไป
ทั้งนี้ จะไมนํา น้ําใชในสวนของกิจกรรมการกอสรางมาคิดรวม เนื่องจากสวนใหญหมดไป
กับขั้นตอนการกอสราง สวนที่เหลือมีปริมาณเล็กนอยใหซึมลงดินและแหงไปเองตามธรรมชาติ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

• การระบายน้ํา
ในการกอสราง โครงการ กรณีที่ฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ํา โดยจั ดใหมีราง
ระบายน้ํา ความกวาง 0.5 ม. บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ําเขาสูบอ พักน้ํา เพื่อใหเศษดินตกตะกอน
กอนระบายออกสูทอระบายน้ํา ริมถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) ซึ่งจะไหลไปยังถนนสุขุมวิทตอไป
ทั้งนี้ โครงการจะดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในรองระบายน้ํา และบอพักน้ําอยา งสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถ
ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสงผลกระทบตอระบบระบายน้ําของบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
• การจราจร
ในชวงกอสรางโครงการจะมีรถขนสงดิน วัสดุกอสราง และรถรับสงคนงาน เขาออก
โครงการประมาณ 10 เที่ยว/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รถขนสงดิน ประมาณ 0 เที่ยว/วัน (รถขนสงดิน 0 คัน คันละ 0 เที่ยว)
- รถขนสงวัสดุกอสราง ประมาณ 1 เที่ยว/วัน
- รถรับ-สงคนงาน ประมาณ 7 เที่ยว/วัน
อนึ่ง ในการขนสงดินจะมีเฉพาะในชวง 3 เดือนแรกของการกอสรางโครงการเทานั้น
• การจัดการขยะมูลฝอยในชวงกอสราง
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงการกอสรางสวนใหญเกิดจากคนงานกอสราง โดยมูลฝอย
ในชวงกอสรางสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก มูลฝอยจากกิจกรรมการกอสรางและมูลฝอยจากกิจกรรม
ของคนงาน รายละเอียดแสดงไดดังนี้
o มูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง
อัตรากา รผลิตของเสียจากการกอสราง มีคาอยูในชวง 45.28-67.18 กก./ตร.ม.
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 56.23 กก./ตร.ม. ซึ่งมีองคประกอบหลัก คือ คอนกรีต รอยละ 74.9-79.4 อิฐ รอยละ
12.8-14.4 เหล็ก รอยละ 4.0-5.6 กระเบื้องเซรามิก รอยละ 2.2-3.0 กระเบื้องหลังคา รอยละ 1.3-1.7 ยิบซั่ม
บอรด รอยละ 0.27-0.36 และไม รอยละ 0.04-0.05 (กรมควบคุมมลพิษ , มปป) ซึ่งมูลฝอยจากกิจกรรม
กอสรางสามารถคํานวณไดดังนี้
พื้นที่กอสรางอาคาร
=
22,151
ตร.ม.
อัตราการผลิตของเสียงเฉลี่ยจากการกอสราง
=
56.23
กก./ตร.ม.
ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการกอสราง
=
22,151 x 56.23
=
1,245,551
กก.
1,246
ตัน

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

o มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
เชน กระดาษและถุงพลาสติก ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณมูลฝอยจากกิ จกรรมของ
คนงานไดจากจํานวณคนงาน 300 คน มีอัตราการการผลิตมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน (สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม , 2541) คิดเปนปริมาณมูลฝอย 900 ลิตร/วัน ซึ่งในการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของ
คนงาน โครงการจะกําหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามาตรการกําหนด
• การไฟฟา
ในระหวางการกอสราง โครงการใชบริการไฟฟาจากการไฟฟา จากการไฟฟา นครหลวง
เขตบางกะป โดยทางโครงการจะติดตั้งมิเตอรไฟฟาชั่วคราวสําหรับ ใชในกิจกรรมการกอสราง ซึ่งการไฟฟานคร
หลวงเขตบางกะป จะสามารถใหบริการไฟฟาแกโครงการในชวงกอสรางไดอยางเพียงพอ
1.2 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน
โครงการ The Bangkok Thonglor ตั้งอยูถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยโครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 31 ชั้น ชั้นใต
ดิน 5 ชั้น ความสูง 113.70 เมตร (ความสูงวัดถึงพื้นชั้นหลังคา ) จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุดพักอาศัย
รวมทั้งสิ้น 148 หอง โดยโครงการจะปลูกสรางบนโฉนดที่ดิน จํานวน
4 แปลง ขนาดพื้นที่ดินโครงการ
1-2-94.2 ไร หรือ 2,776.8 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและ
มีระบบการคมนาคมขนสงที่สะดวก ประกอบดวยถนนสายหลักที่สําคัญ ไดแก ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย ) และถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) โครงการเข าขายที่ตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบ สิ่งแวด ลอม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล อมแห งชาติ ป 2535 คณะกรรมการ ผูชํานาญการไ ดเห็นชอบต องรายงาน EIA ของโครงการ เปนที่
เรียบรอยแลวโดยโครงการมีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานกอสรางรวม 30 เดือน
เนื่องจาก รายงาน EIA ที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ที่ พิจารณา
รายงานฯ ได กํา หนดเงื่ อนไขให โครงการตอง ปฏิบัติตามมาตรการ ปองกันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม
รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบอย างเครงครัด (ภาคผนวก ก.) และได ใหโครงการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ต อสํานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม (สผ.) และ
หนวยงาน งานผู ให อนุญาตรับทราบ ผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้ น บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) ในฐานะเจ าของโครงการจึงได วาจาง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ศึกษา
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล อมในระยะกอสรางโครงการและจัดทํารายงาน
ความก าวหน าผลการปฏิบัติตามมาตรการป องกันและแก  ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อมในระยะ กอสราง โครงการ เพื่อ เสนอตอสํา นักงานนโยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อม (สผ.) และสํานักงาน เขตวัฒนา กรมที่ดิน และสถาบันปรีดี พนมยงค ซึ่ง
รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 2 ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่รายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการฯ ในระยะกอสรางชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

1.3 การดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การดําเนินก ารติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่ อนไขของโครงการ ประกอบด วยการดําเนินการ 2
สวนดังนี้
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการตามมาตรการป
องกันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม
ในระยะกอสรางโครงการ โดยตรวจสอบตามมาตรก ารฯ ที่ ระบุ ไวในรายงาน EIA ที่ผานความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ผูชํานาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวขอ 2.1 และตารางที่ 2-1
สําหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง รายละเอียดดัง
แสดงไวในบทที่ 2 หัวขอ 2.2 และตารางที่ 2-2
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