บทที่ 3
กำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

บทที่ 3
การปฏิบตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการศึก ษามาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม
(ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ ) ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง่
ศูนย์วจิ ยั จากัด ทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยวิธกี ารเดินตรวจสอบพืน้ ทีโ่ ครงการ และสอบถามจาก
เจ้าหน้ าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า บริษัท ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจยั จากัด ได้ยึดถือและปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดไว้
ได้ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ สามารถสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ในช่ ว งระหว่ า ง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ดังตารางที่ 3.1-1

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ
โครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตงั ้ โครงการ
จัดทารายงานโดย
ช่วงเวลาที่รายงาน
ประเภทโครงการ

:
:
:
:
:
:

องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ )
บริษทั ไพร์ม ลิฟวิง่ ศูนย์วจิ ยั จากัด
ซอยเพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
ระหว่างเดือนมกราคม– มิถุนายน 2562
อาคารอยู่อาศัยรวม
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- สภาพภูมปิ ระเทศของโครงการจากสภาพ 1. จัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวชัน้ พืน้ ดิน และบนอาคาร เพือ่ - ทางโครงการจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวชัน้ พืน้ ดิน ชัน้
พื้น ที่ร าบเปลี่ย นมาเป็ น อาคารคอนกรีต
ช่ว ยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่ มนวล
2 และชัน้ ดาดฟ้า เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง
เสริมเหล็ก ขนาดความสูง 7 ชัน้ และ 1 ชัน้
สบายตา และท าให้ อ าคารโครงการไม่ แ ข็ ง
และเพิ่มความนุ่ มนวลสบายตา และท าให้
ใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร พื้น ที่ส วน ถนน
กระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ ท่ดี ที งั ้ จากการมองภายใน
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
และทางรถวิง่ โครงการออกแบบอาคารให้ม ี
โครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ
ทัง้ จากการมองภายในโครงการ และจาก
ความทันสมัยและสวยงาม (ภาพที่ 1)
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
2. บริเวณแนวเขตที่ดิน จัดให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้น - ทางโครงการจัดให้มรี วั ้ ถาวรกัน้ แนวเขตทีด่ นิ
ตามแนวเขตทีด่ นิ ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก เพื่อสามารถช่วยดูดซับ และกรอง
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
ฝุ่น กลิ่น จากเขม่าไอเสีย รถยนต์ ไ ด้ อีกทัง้ ยัง
โครงการ และรัว้ ทางทิศตะวันตก ทัง้ นี้ ทาง
สามารถช่ ว ยลดการคายความร้อ นของผนั ง
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน้ 2 ของ
อาคาร และยังเป็ นแนวกาบังสายตา เพิม่ ความ
อาคาร เพือ่ ช่วยดูดซับ และกรองฝุน่ กลิน่ จาก
เป็นส่วนตัวให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ
เขม่าไอเสียรถยนต์ได้ อีกทัง้ ยังสามารถช่วย
ลดการคายความร้อนของผนังอาคาร และยัง
เป็ นแนวกาบังสายตา เพิ่มความเป็ นส่ วนตัว
ให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6

3-2

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 1)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

3. จัด ให้ม ีก ระจกที่ม ีค่ า การสะท้อ นแสงตามกฏ - ทางโครงการจัดให้มกี ระจกที่มคี ่าการสะท้อน
กระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
แสงตามกฏกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ
ออกตามความในพระราชบัญญัติ ค วบคุ ม
27 กล่ า วว่ า “วัส ดุ ท่ีเ ป็ น ผิว ของผนัง ภายนอก
อาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุทเ่ี ป็ น
อาคาร จะต้อ งมีปริมาณการสะท้อ นแสงได้ไ ม่
ผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณ
เกินร้อยละ 30”
การสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30”
4. คอยดูแลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวและต้นไม้ในโครงการ - ทางโครงการได้ ม ีการจัดจ้ างพนั กงานจาก
ให้ดดู สี วยงามอยู่เสมอ
บริษัท สวนสวยรังสิต จากัด คอยดูแลรักษา
พื้ น ที่ ส ี เ ขีย วและต้ น ไม้ ใ นโครงการให้ ดู ดี
สวยงามเป็นประจาทุกวัน
5. ตกแต่ ง กิ่ง ไม้ภ ายในโครงการอยู่ เ สมอ เพื่อ - ทางโครงการได้ม ีการจัดจ้างพนั กงานจาก
ป้ องกัน มิใ ห้ ใ บไม้ ร่ ว งหล่ น ไปสู่ พ้ืน ที่บ ริ เ วณ
บริษัท สวนสวยรังสิต จ ากัด คอยตกแต่ ง
ข้างเคียง
กิง่ ไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพือ่ ป้องกันมิ
ให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พน้ื ทีบ่ ริเวณข้างเคียง
6. เจ้าของโครงการทาหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพัก - โครงการได้ตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
อาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
และทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถ
ทัศ นี ย ภาพ แสงแดด และทิ ศ ทางลมจาก
แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ ไข
ตัวอาคารโครงการไว้บริเวณหน้ าโครงการ
ผลกระทบดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการ
ซึ่งปจั จุบนั โครงการยังไม่พบว่ ามีกรณี ท่ีเกิด
ได้ตงั ้ แต่เริม่ การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง
ข้อร้องเรียนเรือ่ งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
ภายหลังการเปิดดาเนินการแล้วเป็ นเวลา 1 ปี กรณี
บังคลื่นรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
่
ทีท่ งั ้ 2 ฝายตกลงกันไม่ได้ตอ้ งจัดตัง้ คณะกรรมการ
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
ไตรภาคีขน้ึ เพื่อเจรจาข้อยุตทิ เ่ี ป็ นธรรมต่อทัง้ สอง
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปด าเนิ นการ
ฝา่ ย
แก้ไขตามทีม่ าตรการกาหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.1

-

รูปที่ 3-7
ภาคผนวกที่ 7.2

-

รูปที่ 3-7
ภาคผนวกที่ 7.2

-

รูปที่ 3-8

3-3

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 2)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6

-

ภาคผนวกที่ 7.6

-

ภาคผนวกที่ 7.3

โดยคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานที่เป็ นกลาง
และทัง้ สองฝา่ ยยอมรับ

1.2 ดิ น แ ล ะ ก า ร ช ะ ล้ า ง - ไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ยั สาคัญ
พังทลาย
1.3 คุณภาพอากาศ
1 ) ก า ร ร ะ บ า ย ค ว า ม ร้ อ น จ า ก 1. ปลูกไม้ยนื ต้นตามแนวรัว้ โครงการ เพื่อเป็ นแนว - ทางโครงการจัดให้มรี วั ้ ถาวรกัน้ แนวเขตทีด่ นิ
กาบังความร้อนจากเครือ่ งปรับอากาศ
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
เครื่ อ งปรับ อากาศออกสู่ บ รรยากาศ
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
ภายนอกโดยรอบอาคาร
โครงการ และรัว้ ทางทิศตะวันตก ทัง้ นี้ ทาง
- ภายในอาคารมีภ าระการท าความเย็น
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน้ 2 ของ
ประมาณ 226.45 ตัน จะเกิดความร้อนจาก
อาคารเพื่ อ เป็ น แนวก าบัง ความร้ อ นจาก
คอยล์ร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการ
เครือ่ งปรับอากาศ
ประมาณ 0.279 oC ท าให้อุ ณ ภู ม ิสู งสุ ด
เพิม่ ขึน้ จาก 40.8 oC เป็ น 41.079 oC คาด 2. ออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้วสั ดุท่เี ป็ น - ทางโครงการได้อ อกแบบอาคารโครงการ
มิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทัง้ พิ จ ารณาระบบ
และเลือ กใช้ว สั ดุท่เี ป็ น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ว่าเกิดขึน้ แบบไม่มนี ยั สาคัญ
หมุนเวียนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร
รวมทัง้ พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศ
- ภ า ย ใ น ห้ อ ง พั ก อ า ศั ย ที่ ติ ด ตั ้ ง
เพื
่
อ
ให้
อ
าคารไม่
ร
อ
้
นหรื
อ
ไม่
ม
อ
ี
ากาศหมุ
น
เวี
ย
น
ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ ให้อ าคาร
เครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ ไม่ได้ทาความสะอาด
ซึ่ง สามารถลดการใช้เ ครื่อ งปรับ อากาศได้ใ น
ไม่รอ้ นหรือไม่มอี ากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถ
เป็ นประจา จะเป็ นที่สะสมของเชื้อโรคที่
ระดับหนึ่ง
ลดการใช้เครือ่ งปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง
ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็ นโรคปอด
3. ทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศเป็นประจาเพื่อ - ทางโครงการได้จดั ทาแผนการดูแลท าความ
อักเสบเฉียบพลันได้
เพิม่ ประสิทธิภาพการทาของเครื่องปรับอากาศ
สะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ โดยมี
2) เชือ้ โรคลีเจียนแนร์ ในเครือ่ งปรับอากาศ
และยัง เป็ น การป้ อ งกัน การสะสมของเชื้อ โรค
ความถี่ปีละ 2 ครัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
 โรคภูมแ
ิ พ้หรือโรคแพ้ (Allergy) เกิดจาก
และเชื้อ แบคทีเ รีย ต่ า ง ๆ ที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ
ทางานของระบบปรับอากาศ และยังเป็ นการ
ฝุน่ เชือ้ รา ซึง่ อยู่ในเครือ่ งกรองอากาศหรือ
สุขภาพ
ป้ องกั น การสะสมของเชื้ อ โรค และเชื้ อ
แผ่นกรองในเครือ่ งปรับอากาศ
แบคทีเรียต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-4

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 3)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ


-

3)
-

-

-

การเกิ ด โรคลี เ จี ย นแนร์ (Legionnaiers
disease)
สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีจโิ อเนลล่านิว
โมฟิ ลา (Legionella pneumophila) เป็ นเชื้อ
ทีก่ ่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็ นโรคปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้จะอาศัยอยู่ในแหล่ง
ทีม่ อี ุณภูมเิ หมาะสม (25-45 oC)
ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ ดังนี้
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาดว่ าจะ
เกิดขึ้น 0.3149 มก./ลบ.ม. รวมกับค่าที่ได้
จากการตรวจวัดบริเวณโครงการในปจั จุบนั
0.94 มก./ลบ.ม. จะเพิม่ เป็น 1.2549 มก./ลบ.
ม. (ไม่ เ กิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศที่
กาหนดไว้ 34.2 มก./ลบ.ม.)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่ า จะ
เกิดขึน้ 0.0043 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปจั จุบนั 0.0301 ppm จะเพิม่
เป็น 0.0344 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีก่ าหนดไว้ 0.17 ppm)
ไฮโดรคาร์ บอน (HC) คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้น
0.0131 ppm รวมกับคุ ณภาพอากาศของ
โครงการในปจั จุบนั 3.35 ppm จะเพิ่มเป็ น
3.3631 ppm (ป จั จุ บ ัน ไม่ ม ีค่ ามาตรฐาน
กาหนดไว้)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศที่ - เจ้าของโครงการได้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ
มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มสี าร CFCS เป็น
ทีม่ ฉี ลากประหยัดไฟ และต้องไม่มสี าร CFCS
ส่วนประกอบ
เป็นส่วนประกอบ
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ - ทางโครงการดูแ ลระบบการระบายอากาศ
เสมอและเปิดประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศ
ภายในอาคารอยู่เสมอและเปิดประตูอาคาร
ถ่ายเทได้สะดวก
บางจุด เพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
6. จัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย ว โดยการปลู ก ต้ น ไม้ช นิ ด - ทางโครงการจัดให้ม ีพ้ืนที่ส ีเขียวชัน้ พื้นดิน
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ และ
ชัน้ 2 และชัน้ ดาดฟ้า เพือ่ ช่วยดูดซับคาร์บอน
ลดอุณภูมอิ นั เนื่องจากการคายน้ าของพืช และ
ไดออกไซต์ และลดอุ ณ ภู ม ิอ ัน เนื่ อ งจาก
การระเหยน้าจากผิวดิน
การคายน้าของพืช และการระเหยน้าจากผิว
ดิน
7. ติดป้ายประกาศให้ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอด - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตัง้ ไว้บริเวณ
เครื่องยนต์ ท ันทีเมื่อจอด ทัง้ ภาษาไทยและ
ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั ง้ ไว้ บ ริเ วณที่ ส ามารถ
มองเห็นได้
8. ติดตัง้ ป้ายจากัดความเร็ว ของรถที่เข้า – ออก - ทางโครงการได้ติดตัง้ ป้ายจากัดความเร็วของ
มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพือ่ ลดความเร็ว
รถทีเ่ ข้า – ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
้
้
่
และปองกันการฟุ งกระจายของฝุนอันเนื่องจาก
เพื่อลดความเร็วและป้องกันการฟุ้ งกระจาย
ถนน
ของฝุน่ อันเนื่องจากถนน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.5

-

ภาคผนวกที่ 7.4

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-10

3-5

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 4)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ฝุน่ ละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.0004 9. เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าส ารอง ต้ อ งติ ด ตั ้ง ให้ - ทางโครงการติ ด ตั ง้ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
มก./ลบ.ม. รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น เ สี ย ง
สารอง ในที่ท่เี หมาะสมและมีระบบป้องกัน
โครงการในปจั จุบนั 0.204 มก./ลบ.ม. จะเพิม่
แรงสันสะเทื
่
อน และระบบกาจัดไอเสีย
เสียง แรงสันสะเทื
่
อน และระบบกาจัดไอเสีย
เป็ น 0.2044 มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว้ 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.0004 มก./ ลบ.ม. รวมกับ
คุณภาพอากาศของโครงการในปจั จุบนั 0.103
มก./ลบ.ม. จะเพิ่มเป็ น 0.1034 มก./ลบ.ม.
(ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว้
0.12 มก./ลบ.ม.)
- ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่ าจะ
เกิดขึ้น 0.0014 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปจั จุ บนั 0.002 ppm จะเพิ่ม
เป็ น 0.0034 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีก่ าหนดไว้ 0.12 ppm)
4) ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็ น
ก๊าซทีท่ าให้เกิดภาวะโลกร้อน เทียบเป็น C ที่
เกิ ดขึ้น 648.19 ก./ชม. ขณะที่ ต้ นไม้ใน
โครงการดู ด ซั บ C ได้ 357.41 ก./ชม.
ซึง่ สามารถดูดซับได้ทงั ้ หมด
5) ไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้เชือ้ เพลิงจะทาให้เกิด
ไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้สอู้ ากาศ
ภายนอก 0.0034 oC ซึ่งเป็ นปริมาณที่เพิ่มขึ้น
แบบไม่มนี ยั สาคัญต่อการเกิดผลกระทบ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-11

3-6

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 5)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง

1.5 แรงสันสะเทื
่
อน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

- ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ จะ 1. จากัดความเร็ว รถเมื่อ เข้าสู่ พ้นื ที่โ ครงการให้ม ี - ทางโครงการได้จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่
เกิด จากการจราจรเมื่อ เปิ ด ด าเนิ น การ
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
พืน้ ทีโ่ ครงการให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
โครงการ คาดว่ามาจากยานพาหนะทีแ่ ล่น 2. ติดป้ายประกาศให้ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอด - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
เข้า - ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตัง้ ไว้บริเวณ
เครื่องยนต์ ท ันทีเมื่อจอด ทัง้ ภาษาไทยและ
ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั ง้ ไว้ บ ริเ วณที่ ส ามารถ
มองเห็นได้
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร - ทางโครงการจัดให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
ั ๊ ้ า เครื่อ งปรับ อากาศ เป็ น ต้ น ให้ ม ี
เช่ น ป มน
อุ ปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น
้
ั ๊ ้ า เครื่ อ งปรับ อากาศ เป็ น ต้ น ให้ ม ี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อปองกันเสียงดังจาก
ป มน
การทางานทีข่ าดประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดัง
จากการทางานทีข่ าดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการ - ทางโครงการรักษาสภาพธรรมชาติ และดูแล
ให้ดีอ ยู่เสมอเพื่อ ช่วยเป็ น แนวดูดซับเสีย งจาก
ต้นไม้ในโครงการให้ดอี ยู่เสมอเพื่อช่วยเป็ น
ภายนอกได้
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้

-

รูปที่ 3-10

-

รูปที่ 3-9

-

ภาคผนวกที่ 7.7

-

-

- โครงการมีลกั ษณะเป็ นอาคารเพื่อการอยู่
อาศัยโดยกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
โครงการจึงเป็ นเพียงกิจกรรมของการอยู่
อ าศั ย เท่ านั ้ น ไ ม่ ม ี กิ จ กร ร มใดที่ จ ะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสันสะเทื
่
อน
แต่ อ ย่ า งใด ดัง นั ้น จึ ง คาดว่ า ในระยะ
ด าเนิ น การ จะไม่ม ีผ ลกระทบด้านความ
สันสะเทื
่
อน

-

-

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 6)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
1.6 การเกิ ดแผ่นดิ นไหว

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ตั ้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต 1. ออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารให้ เ ป็ น ไปตาม - ทางโครงการได้ออกแบบและก่อสร้างอาคาร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีค วามรุ น แรงของ
กฏเกณฑ์ท่กี าหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุ มอาคาร
ให้ เ ป็ น ไปตามกฏเกณฑ์ ท่ี ก าหนดตาม
การเกิดแผ่นดินไหว ทีร่ ะดับ 5-7 เมอร์คลั
และเป็นไปตาม มยผ.1302-52 ซึง่ เป็นมาตรฐาน
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและเป็ นไปตาม มยผ.
ลีเขต 2 ก. (สีสม้ ) เป็นระดับทีท่ ุกคนจะเกิด
ประกอบการออกแบบอาคารและต้ า นแรง
1302-52 ซึ่ง เป็ น มาตรฐานประกอบการ
ความตกใจสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีจะ
แผ่นดินไหว
ออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว
ปรากฏความเสียหาย ระดับน้ อยถึงปาน 2. โครงสร้างอาคารได้ออกแบบคานวณให้สามารถ - โครงสร้างอาคารได้ออกแบบคานวณให้สามารถ
กลาง ทัง้ นี้ โ ครงการได้ อ อกแบบและ
รับแรงสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหวตามวิธเี ฉือน
รั บ แรงสั น่ สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวตาม
ก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่ นดิน ไหว
ทัง้ หมด ทัง้ ในแนวราบที่ร ะดับ พื้น ดิน และใน
วิธเี ฉือนทัง้ หมด ทัง้ ในแนวราบทีร่ ะดับพื้นดิน
ตามข้อกาหนดของ มยผ. 1302 มาตรฐาน
แน ว ร าบที่ ก ร ะ ท าต่ อ พื้ น ชั ้น ต่ าง ๆ ต าม
และในแนวราบที่ กระท าต่ อ พื้น ชัน้ ต่ า ง ๆ
ข้อกาหนดกฎกระทรวง พ.ศ.2550
ตามข้อกาหนดกฎกระทรวง พ.ศ.2550
3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ติดตัง้ ป้ายค าแนะนาในการปฏิบตั ิตน เมื่อ - ทางโครงการได้ติดตัง้ ป้ายคาแนะน าในการ
เกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ปฏิ บ ั ติ ต น เมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวไว้ ใ น
เช่น ภายในห้อ งลิฟ ต์โ ดยสารหรือ บริเ วณ
โครงการในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
โถงหน้าลิฟต์
(2) มีไฟฉายพร้อมถ่ านไฟฉาย และกล่ อ งยา - ทางโครงการได้จดั เตรียมไฟฉายไว้ในห้องพัก
เตรียมไว้โถงทางเดินแต่ละชัน้ ของอาคาร และ
แต่ละห้อง และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ให้ทุกคนทราบว่าอยู่ทใ่ี ดของอาคาร
ไว้ในโครงการ
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
- พนักงานของโครงการได้มกี ารศึกษาการปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น
(4) มีอุ ป กรณ์ ด ับ เพลิ ง ไว้ ใ นอาคาร เช่ น ถั ง - ทางโครงการได้ติดตัง้ ถังดับเพลิงไว้ในอาคาร
ดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น
อย่างเพียงพอ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-12

-

-

รูปที่ 3-13
รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15
-

-

รูปที่ 3-16
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 7)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.6 การเกิ ดแผ่ น ดิ นไหว
(ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

- ผู้จ ัดการโรงแรมและเจ้าหน้ าที่ร ั กษาความ
ปลอดภัยทราบต าแหน่ งของวาล์ ว ปิ ดก๊ าซ
สะพานไฟ สาหรับตัดกระแสไฟฟ้า
- ทางโครงการไม่มกี ารวางสิ่งของหนักบนชัน้
หรือหิง้ สูง ๆ

-

-

-

-

- ทางโครงการได้ ม ีก ารยึ ดหรือ ผู กอุ ป กรณ์
เครือ่ งใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพืน้
- ทางโครงการได้ จ ัดให้ ม ีจุ ดรวมพลในพื้นที่
โครงการ จ านวน 2 แห่ ง บริ เ วณทางทิ ศ
ตะวันออกของโครงการ และทิศเหนื อของ
โครงการ
้
(9) ติดตัง้ ปายประชาสัมพันธ์ว ิธีการปฏิบ ัติต ัว - ทางโครงการได้ติดตัง้ ป้ ายค าแนะน าในการ
เมื่อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวในบริ เ วณที่ เ ห็ น ได้
ปฏิบตั ิตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ
ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์
ในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
- ทางโครงการมีการจัดท าแผนรับมือเมื่อเกิด
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
แผ่นดินไหวไว้ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพักให้ย ืนหรือหมอบอยู่ ใน
ส่วนของห้องพักทีม่ โี ครงสร้างแข็งแรง สามารถ
รับ น้ า หนั ก ได้ ม ากและอยู่ ห่ า งจากประตู
ระเบียง หน้าต่าง

-

-

-

รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-18

-

รูปที่ 3-12

-

ภาคผนวกที่ 7.8

(5) ผู้จ ัดการโรงแรมและเจ้าหน้ าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยทราบต าแหน่ งของวาล์ วปิ ดก๊ าซ
สะพานไฟ สาหรับตัดกระแสไฟฟ้า
(6) อย่ าวางสิ่ ง ของหนั ก บนชัน้ หรื อ หิ้ งสู ง ๆ
เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็ น
อันตรายได้
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนัก ๆ ให้
แน่นกับพืน้
(8) มีการวางแผนเรื่องจุ ดนัดพบที่ปลอดภัย ใน
กรณีท่ตี ้องพลัดจากกันเพื่อมารวมตัวกันอีก
ครัง้

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 8)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.6 การเกิ ดแผ่น ดิ น ไหว
(ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

(3) ห้ามใช้ลฟิ ต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
(4) หากอยู่ในอาคารสูง ตัง้ สติให้มนั ่ และรีบออก
จากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิง่ ล้มทับได้
(5) อย่าใช้เทียน ไม้ขดี ไฟ หรือสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดเปลว
หรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรัวอยู
่ ่บริเวณ
นัน้
5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว
- ทางโครงการมีการจัดท าแผนรับมือเมื่อเกิด
(1) ตรวจสอบตัว เองและคนรอบข้ า งว่ า ได้ ร ั บ
แผ่นดินไหวไว้ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
บาดเจ็บหรือไม่ให้ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นก่อน
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจ
เกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้
(3) ใส่รองเท้าหุม้ ส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุ
แหลมคมอื่น ทาให้ได้รบั บาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ท่ อ น้ า ท่ อ ก๊ า ซ เพื่อ ป้ อ งกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากก๊าซรัว่ หากได้กลิน่ ให้
เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน
(5) ให้อ อกห่ างจากบริเวณที่มสี ายไฟรัว่ ขาด
และวัสดุสายไฟพาดถึง
(6) เปิ ด วิ ท ยุ ฟ งั ค าแนะน าฉุ ก เฉิ น อย่ า ใช้
โทรศัพท์นอกจากจาเป็นจริง ๆ
(7) สารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อ
น้าทีท่ ง้ิ ก่อนใช้
(8) หลีกเลีย่ งการเข้าไปในเขตทีม่ คี วามเสียหาย
สูงหรืออาคารพัง

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.8
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 9)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้า

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

1) การจัดการน้าเสีย
1. จัดให้มรี ะบบบาบัดน้ าเสีย รวมชนิดเติมอากาศ
- น้าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการประมาณ 108
ขนาดรองรับ น้ า เสีย 120.0 ลู ก บาศก์ เ มตร
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสีย ที่เกิด ขึ้น จาก
จ านวน 1 ชุ ด ประกอบด้ ว ย บ่ อ ดั ก ไขมัน
อาคารจะเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียรวมชนิด
บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ บ่ อ เติ ม อากาศ
เติมอากาศ ขนาดรองรับ 120 ลูกบาศก์
บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อพักน้ าใส และ
เมตร จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย บ่อดัก
บ่อตรวจคุณภาพน้ า โดยน้ าทิ้งทีผ่ ่านการบาบัด
ไขมัน บ่อแยกกาก บ่อปรับสภาพ บ่อเติม
จะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคาร
อากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อ
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อน
พัก น้ า ใสและบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ า ก่ อ น
ระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนซอย
ระบายลงสู่ ท่ อ ระบายน้ า ริม ถนนซอย
เพชรบุร ี 41 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
เพชรบุ ร ี 47 (ซอยศู น ย์ ว ิจ ัย ) ด้า นหน้ า
โครงการ
2. รณรงค์ ใ ห้ ม ีก ารคัด แยกน้ า มัน พื ช ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
ใส่ภาชนะหรือขวดน้ ามัน พืชเก่า และนาไปเก็บ
ยังห้องพักขยะประจาชัน้ หลังจากนัน้ ให้แม่บา้ น
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพือ่ รอการ
นาไปจาหน่ายให้กบั แหล่งรับซื้อ
3. จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถ ังดักไขมัน ทุ ก วัน
ก่อนเก็บใส่ถุงดามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไป
เก็บ ในห้อ งพัก ขยะเปี ย ก เพื่อ รอการน าไปใช้
ประโยชน์ หรือกาจัด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอนส่ วนเกิน
ทุก ๆ เดือน หรือเมือ่ บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

- ทางโครงการจัดให้มรี ะบบบาบัดน้ าเสียรวม
ชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ าเสีย 120.0
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
บ่ อ ดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
บ่ อ พั ก น้ าใส และบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ า
โดยน้ า ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบ าบัด จะมีค่ า ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพ ย์ ฯ ก่ อ น
ระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนน
ซอยเพชรบุร ี 41 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้า
โครงการ
- ทางโครงการไม่ อนุ ญาตให้ ประกอบอาหาร
ในห้องพัก ทัง้ นี้ ทางโครงการมีถ ังดักไขมัน
ของห้องอาหารและห้องครัว

-

รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-20

-

รูปที่ 3-21

- ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านตักกากตะกอน
ทีถ่ งั ดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดามัดปาก
ถุ งให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะ
เปียก เพือ่ รอการนาไปใช้ประโยชน์ หรือกาจัด
- ทางโครงการจะให้มสี ูบตะกอนสะสมออกจาก
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินทุก ๆ เดือน หรือเมื่อ
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม ล่าสุด ดาเนินการ
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

-

รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-23
ภาคผนวกที่ 7.9
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 10)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.7 ทรัพยากรน้า (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
5. จัด ให้ม ีก ารก าจัด ก๊ า ซมีเ ทนที่เ กิด ขึ้น จากส่ ว น
เกรอะรวมประมาณ 1.522 ลบ.ม./วัน บาบัดด้วย
วิธกี ารซึงลงดิน โดยฝงั ท่อระบายก๊าซลึกจากผิว
ดิน 0.50 เมตร (อัตราการบาบัดที่ 50 ลิตร/เมตร)
ความยาวท่ อ ในการใช้ ง านฝ งั ดิน ไม่น้ อ ยกว่ า
30.5 เมตร ติดตัง้ จริงที่ 40.0 เมตร
6. จัด ให้ ม ีก ารก าจัด ละอองน้ า เสีย (Aerosol) ที่
เกิดขึน้ จากถังเติมอากาศของระบบบาบัดน้าเสีย
ของโครงการทัง้ หมด 0.14 ลบ.ม./วินาที โดยใช้
ถังส าเร็จรูประบบบ าบัดอากาศเสีย ชนิ ด กรอง
แบบ Carbon Filter จานวน 10 ถัง ขนาดความ
จุร วม 2.0 ลบ.ม.โดยการต่ อ ท่อ ระบายอากาศ
จากถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน/เก็บตะกอน
เข้า สู่ถ ัง ส าเร็ จ รูป ระบบบ าบัด อากาศเสีย ชนิด
กรอง แบบ Carbon Filter ด้ว ยท่อ PVC ขนาด
3 นิ้ว
7. จัดให้มกี ารน าน้ า ทิ้ง บางส่ ว นที่ผ่ านการบ าบัด
น าไปใช้ร ดน้ า ต้น ไม้ภ ายในโครงการ โดยใช้
วิธกี ารรดน้าต้นไม้แบบหัวหยุดบริเวณโคนต้นไม้
8. จัดเจ้าหน้ าที่โ ครงการเข้ารับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับใช้งานระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ
อย่ างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจาหน่ายระบบบาบัดฯ ของโครงการ เพือ่
อยู่ประจาในการเดินเครือ่ ง และบารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

- ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารก าจัด ก๊ า ซมีเทน
ที่เ กิด ขึ้น จากส่ ว นเกรอะ โดยบ าบัด ด้ว ย
วิธกี ารซึมลงดิน ทัง้ นี้ ทางโครงการได้ต่อท่อ
ระบายจากระบบบาบัดไปยังพื้นทีส่ เี ขียวชัน้
ดาดฟ้ า เพื่อ ช่วยกาจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น
จากส่วนเกรอะได้มากขึน้
- ปจั จุบนั ทางโครงการอยู่ระหว่ างการจัดซื้อ
ถัง ส าเร็จ รู ป ระบบบ าบัด อากาศเสีย ชนิ ด
กรองแบบ Carbon Filter

-

-

-

-

- ทางโครงการไม่ม ีก ารน าน้ า ทิ้ง ที่ผ่ า นการ
บาบัดแล้วมาใช้

-

-

- ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
เทคโนโลยี จากัด ทัง้ นี้ ทางโครงการได้จดั ให้ม ี
พนักงานประจาของโครงการดูแลร่วมด้วย

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 11)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.7 ทรัพยากรน้า (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

9. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาก่อสร้างซ่ อมบ ารุง - ทางโครงการได้จดั ให้มตี ารางกาหนดระยะเวลา
อุปกรณ์ของระบบบาบัดน้ าเสียทุกชิ้นตามคู่มอื ของ
ก่อสร้างซ่อมบารุงอุปกรณ์ของระบบบาบัดน้ าเสีย
แต่ละประเภท เพื่อความสะอาดในการซ่อมบารุงใน
ทุ กชิ้นตามคู่ ม ือของแต่ ละประเภท เพื่อความ
แต่ ละครัง้ และเพื่อให้อุ ปกรณ์ และระบบทุ กส่ วน
สะอาดในการซ่อมบารุงในแต่ละครัง้ และเพื่อให้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อุ ปกรณ์ และระบบทุ กส่ วนท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
10. จัดอุ ปกรณ์ ส ารอง (Spare part) ของระบบบาบัด - ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
น้ าเสียทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ท่เี สียหายได้ทนั ที โดยไม่
เทคโนโลยี จากัด จึงยังไม่ได้สารองอุปกรณ์ใน
ั
ต้องพักการเดินระบบนานจนทาให้เกิดปญหาน้ า
การซ่อมบารุงระบบบาบัดน้าเสีย
เสี ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ บ าบั ด ระบายลงสู่ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ
11. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต่ อ้ งเข้าไป - ทางโครงการได้จดั ให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
ดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิ ดมิดชิด
ฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต่ อ้ งเข้าไปดูแลและ
ตลอดเวลา เพื่อป้ องกันละอองน้ าเสีย และกลิ่น
ซ่ อ มแซมระบบให้ อ ยู่ ใ นสภาพปิ ดมิ ด ชิ ด
เหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จาก
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิน่
ระบบบาบัดน้าเสีย
เหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
ระบบบาบัดน้าเสีย
12. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณ - เนื่องจากระบบบาบัดอยู่บริเวณใต้ลานจอดรถ
โดยรอบเขตบ่อบาบัดน้ าเสียรวมให้ช ดั เจน และ
ทางโครงการจึงทาการตีเส้นสีแดงรอบบริเวณ
เขียนป้ายถาวรแจ้งว่ า “บริเวณนี้เป็ นบ่อบ าบัด
ระบบบ าบัด ทัง้ นี้ หากมีการเข้าซ่ อมบ ารุ ง
น้าเสีย”
ระบบ ทางโครงการจะกั น้ เขตเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ผูพ้ กั อาศัยมาจอดรถในบริเวณดังกล่าว

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.10

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.11

-

รูปที่ 3-20
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 12)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.7 ทรัพยากรน้า (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

13. เมื่อมีการเข้าดูแลบารุงรักษาและสูบตะกอนออก - เมื่อมีการเข้าดูแลบารุงรักษาและสูบตะกอน
จากระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ ต้องใช้แผงกัน้
ออกจากระบบบ าบัดน้ า เสีย ของโครงการ
บริเวณที่ปฏิบตั ิงานและห้ามมิให้รถวิ่ง บริเวณ
ทางโครงการจะใช้แผงกัน้ บริเวณที่ปฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งบ่อบาบัดน้าเสียรวมชัวคราว
่
และห้ามมิให้รถวิง่ บริเวณตาแหน่ งบ่อบาบัด
น้าเสียรวมชัวคราว
่
14. ก าหนดเวลาดู แ ลบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด - ทางโครงการก าหนดเวลาดูแ ลบ ารุ ง รัก ษา
น้ าเสีย ให้ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น. เป็ น
ระบบบาบัดน้ าเสีย ให้ปฏิบตั ิงานหลังเวลา
ต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวันเสาร์และอาทิตย์
10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวัน
เนื่อ งจากเป็ น วันหยุดผู้พกั อาศัย ในโครงการ
เสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็ นวันหยุดผูพ้ กั
ซึ่ ง จะอยู่ ใ นโครงการเป็ น ส่ ว นใหญ่ อาจมี
อาศัยในโครงการ ซึ่งจะอยู่ในโครงการเป็ น
รถยนต์ ว ิ่ง เข้า – ออกโครงการตลอดท าให้
ส่ ว นใหญ่ อาจมี ร ถยนต์ ว ิ่ ง เข้ า – ออก
ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
โครงการตลอดท าให้ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
15. ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบ ัติง านดูแ ล - ทางโครงการได้กาหนดวัน และเวลาในการ
บารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสียรวม ให้กบั ผูพ้ กั
ปฏิ บ ัติ ง านดู แ ลบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด
อาศัย ทราบทุ ก ครัง้ อย่ า งน้ อ ย 3 วัน ก่ อ น
น้ าเสีย รวม ให้กบั ผู้พ กั อาศัย ทราบทุกครัง้
ั
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาการจราจรทาง
อ ย่ า ง น้ อ ย 3 วั น ก่ อ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ั หาการจราจรทางรถวิ่ง
รถวิง่ บริเวณทีต่ งั ้ ระบบบาบัดน้าเสีย
เพื่อ หลีก เลี่ย งป ญ
บริเวณทีต่ งั ้ ระบบบาบัดน้าเสีย
16. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด - ทางโครงการได้กาชับให้ปิดฝาบ่อ ทัน ทีเมื่อ
ปฏิบตั ิงานชั ่วคราวเพื่อป้องกันอุ บตั ิเหตุ จาก
เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ ต้ อ งหยุ ด ปฏิ บ ั ติ ง าน
การพลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
ชั ว่ คราวเพื่ อ ป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากการ
พลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 13)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

1.7 ทรัพยากรน้า (ต่อ)

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 สิ่ งมีชีวิตบนบก
2.2 สิ่ งมีชีวิตในน้า

- ไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ยั สาคัญ
- บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการไม่ปรากฏพบแหล่งที่
อยู่ อ าศัย ของสัต ว์ น้ า แต่ อ ย่ า งใด และ
บริเวณใกล้เคียง พบว่ามีแหล่ งน้ าผิวดิน
จ านวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ คลองแสนแสบ
ทางด้านทิศใต้ ระยะห่าง 380 เมตร และ
คลองเขมร (ล ารางแยกคลองสามเสน)
ทางด้านทิศ เหนื อ ระยะห่ าง 540 เมตร
ตามลาดับ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีพชื และสัตว์
น้า ทีม่ คี ุณค่าทางเศษรฐกิจแต่อย่างใด

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

17. ดาเนินการตรวจวัดคุ ณภาพน้ าทิ้งที่ผ่ านการ - ทางโครงการมีการจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาซึ่งเป็ น
บ าบัด น้ า เสีย รวมจ านวน 1 จุ ด บริเ วณบ่ อ
หน่ วยงานกลางท าหน้ าที่ ด าเนิ น ก าร
ตรวจคุณภาพน้ า/บ่อดักขยะ เดือนละ 1 ครัง้
ตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ า ทิ้ง ที่ผ่ า นการบ าบัด
ตลอดระยะเวลาเปิดดาเนินการ
น้ าเสีย รวมจานวน 1 จุด บริเวณบ่อ ตรวจ
คุ ณ ภาพน้ า /บ่ อ ดัก ขยะ เดือ นละ 1 ครั ้ง
ตลอดระยะเวลาเปิดดาเนินการ
-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 4

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 14)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

3. คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์
ของมนุษย์
- เมื่อ เปิ ดด าเนิ น การคาดว่ าโครงการจะมี 1. จัดถังสารองน้ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถัง - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารส ารองน้ า ใช้ ใ น
.1 การใช้น้า
ปริมาณการใช้น้ าประมาณ 135 ลูกบาศก์
เก็บน้าสารองใต้ดนิ จานวน 1 ถัง มีขนาดความจุ
โครงการ ประกอบด้ ว ย บ่ อ ใหญ่ 1 บ่ อ
เมตร/วัน หรือเฉลีย่ 5.625 ลูกบาศก์เมตร/
รวม 360.0 ลบ.ม. ใช้สาหรับสารองน้ าใช้ทวไป
ั่
(แบ่ ง ออกเป็ น สองบ่ อ เล็ ก เชื่อ มกัน อยู่ )
ชัวโมง
่ โดยได้รบั การบริการน้าประปาจาก
270.0 ลบ.ม และสารองน้ าดับเพลิง 90.0 ลบ.ม.
มีค วามจุ ร วม 376 ลบ.ม. สามารถส ารอง
การประปานครหลวง สาขาพญาไท ทีผ่ ่าน
ก่อนสูบส่งขึน้ ไปยังถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้า จานวน
น้ าใช้ภายในโครงการได้เพีย งพอต่อ ความ
ด้านหน้ าโครงการ บนถนนซอยเพชรบุร ี
2 ถัง ขนาดความจุ ร วม 50.0 ลบ.ม. ปริม าณ
ต้ อ งการ ทัง้ นี้ สาเหตุ ใ นการปรับ ระบบ
47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) คิดเป็นสัดส่วนน้อยเมือ่
ความจุ น้ า ใช้ท ัว่ ไปรวมทัง้ สิ้น 320.0 ลบ.ม.
สารองน้ า เนื่องมาจากปญั หาเรื่องความลึก
เทียบกับกาลังการผลิต และการใช้น้ าใน
สามารถส ารองน้ า ใช้ภ ายในโครงการได้น าน
ในการขุดถังเก็บน้ าจะมีผลต่อบ้านข้างเคียง
ภาพรวมของการประปา เพียงพอต่อความ
2.37 วัน (270.0/135.0)
จึงมีการปรับความลึกบ่อ
ต้องการการใช้น้ าในช่ว งเปิ ดด าเนิ น การ
2. ถัง เก็บ น้ า ส ารองใต้ดิน และชัน้ หลัง คา ทุ ก ถัง - ถัง เก็บ น้ า ส ารองใต้ ดิน ทุ ก ถัง เคลือ บสาร
ของโครงการ
เคลือบสารป้องกันการปนเปื้ อนจากสารมลพิษที่
ป้ องกัน การปนเปื้ อ นจากสารมลพิษ ที่ซึม
ซึม ออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถัง เก็บ น้ า
ออกมาจากคอนกรีต ภายในตั ว ถัง เก็บ น้ า
โดยสารเคลือ บต้ อ งเป็ น ชนิ ด ที่ป ลอดภัย ต่ อ
โดยสารเคลือ บต้ อ งเป็ น ชนิ ด ที่ป ลอดภัย
สิ่ง แวดล้อ มและการอุ ป โภคบริโ ภคของผู้พ ัก
ต่ อ สิ่งแวดล้อมและการอุปโภคบริโภคของ
อาศัย
ผูพ้ กั อาศัย
3. กรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องเข้าปฏิบตั ิงานภายใน - หากมีความจาเป็นต้องเข้าปฏิบตั งิ านภายใน
ถังเก็บน้ าสารองจะจัดให้มพี ดั ลมระบายอากาศ
ถัง เก็บ น้ า ส ารอง ทางโครงการจะจัด ให้ม ี
ชนิดเคลื่อ นที่ไ ด้ พร้อ มท่อ ลมที่มคี วามยาวไม่
พั ด ลมระบายอากาศชนิ ด เคลื่ อ นที่ ไ ด้
น้ อ ยกว่า 25 เมตร เดิน เครื่อ งไม่น้ อ ยกว่า 30
พร้อ มท่ อ ลมที่ม ีค วามยาวไม่น้ อ ยกว่า 25
นาที ก่อนเข้าไปปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้เพื่อให้มอี ากาศ
เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อน
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่
เข้ า ไปปฏิ บ ัติ ง าน ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ ม ีอ ากาศ
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-24

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 15)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.1 การใช้น้า (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. ควบคุ ม และตัง้ เวลาเปิ ด วาล์ว น้ า ประปาของ - ทางโครงการมีการเปิ ดวาล์วน้ าประปาของ
โครงการ เพื่อรับน้ าจากการประปานครหลวงให้
โครงการตลอด 24 ชม. สาเหตุเนื่องมาจาก
อยู่ในช่วงเวลา 24.00 – 4.00 น.ของทุกวัน เพื่อ
ทางการประปาได้ ล ดขนาดของมิเ ตอร์
ลดการใช้น้ าจากท่อน้ าประปา ในช่วงทีม่ กี ารใช้
ประปาของโครงการจากขนาด 3 นิ้ ว
น้าสูงสุดของชุมชน
เหลือ 1.5 นิ้ว ซึง่ ทางระบบได้ออกแบบไว้ท่ี
ขนาด 3 นิ้ว
5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้น ท่อ - ทางโครงการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
ช ารุ ด ให้ ร ี บ แก้ ไ ข ทั น ที ต ล อ ดร ะ ย ะ เว ล า
เสมอ หากพบว่ามีการชารุดจะรีบแก้ไขทันที
ดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
6. เลือ กใช้อุ ป กรณ์ และผลิต ภัณฑ์ท่ีประหยัดน้ า - ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ได้ แ ก่ ชั ก โครก และฝ กั บั ว รุ่ น ประหยั ด น้ า
ทีป่ ระหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก และฝกั บัวรุ่น
เป็ นต้ น รวมทั ง้ รณรงค์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ
ประหยัด น้ า เป็ น ต้ น รวมทัง้ รณรงค์ ใ ห้
เจ้าหน้าทีข่ องโครงการใช้น้าอย่างประหยัด
ผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าทีข่ องโครงการใช้น้า
อย่างประหยัด
7. ตรวจสอบโครงสร้า งถัง เก็บ น้ า ใต้ดิน และชัน้ - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ ม ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
หลังคา ให้มคี วามมันคงแข็
่
งแรง ไม่มรี อยรัวและ
่
โครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ ให้มคี วามมันคง
่
รอยร้า ว ที่จ ะท าให้เ กิด การปนเปื้ อ นของน้ า
แข็งแรง ไม่มรี อยรัวและรอยร้
่
าว ทีจ่ ะทาให้
ภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บน้าได้
เกิดการปนเปื้ อ นของน้ าภายนอกเข้า สู่ถ ัง
เก็บน้าได้อยู่เสมอ
8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้เป็ น - ทางโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
ประจาสม่าเสมอตามคู่มอื ของเจ้าของผลิตภัณฑ์
สูบน้ าใช้เป็ นประจ าสม่ าเสมอตามคู่ม ือของ
และหากพบว่าช ารุดจะต้อ งรีบดาเนิน การเพื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์และหากพบว่าช ารุดจะรีบ
แก้ไขโดยทันที
ดาเนินการเพือ่ แก้ไขโดยทันที

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.12

-

รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-26

-

ภาคผนวกที่ 7.14

-

ภาคผนวกที่ 7.14
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 16)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.1 การใช้น้า (ต่อ)

3.2 การใช้ไฟฟ้ า

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

9. จัดให้ม ีช่ องเพื่อเข้าซ่ อมบ ารุง ขนาดช่ อง 0.7x0.7 - ถังเก็บน้าสารองชัน้ ใต้ดนิ จัดให้มชี ่องเพื่อเข้า
เมตร จานวน 2 ฝา/ถัง เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย
ซ่อมบารุง ขนาดช่อง 0.7x0.7 เมตร จานวน
ในการบารุงรักษาและทาความสะอาดถัง โดยช่องเข้า
2 ฝา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
สู่ ถ ังเก็ยน้ าต้ องปิ ดมิดชิด และยกสู งจากพื้นดิน
บารุงรักษาและทาความสะอาดถัง โดยช่อง
้
เพื่อปองกันการปนเปื้ อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถงั
เข้าสู่ถงั เก็บน้ าต้องปิดมิดชิด และยกสูงจาก
เก็บน้าทางฝาบ่อได้
พื้น ดิน เพื่อ ป้ องกัน การปนเปื้ อ นของน้ า
ภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บน้าทางฝาบ่อได้
10. ล้างทาความสะอาดถังเก็บน้ าสารองของโครงการ - ทางโครงการมีแผนให้ม ีการล้างถังเก็ บน้ า
ทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้าใต้ดนิ ถังเก็บน้าชัน้ หลังคา
ใต้ดินปี ละ 1 ครัง้ หรือ หากมีก ารปนเปื้ อ น
เป็นประจาทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเปื้อนของ
ของน้ าในถังเก็บสารอง ทัง้ นี้ทางโครงการได้
น้ าในถังเก็บสารอง โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที่
ตรวจคุณภาพน้าใช้เป็นประจาทุก 3 เดือน
หรือช่างของโครงการ มาล้างทาความสะอาดทันที
1. ติดตัง้ แผงกัน้ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าด้านที่ติดกับ - ทางโครงการมีการติดตัง้ แผงกัน้ บริเวณหม้อ
ชุมชนภายนอก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันกรณี
แปลงไฟฟ้ าด้ า นที่ ติ ด กั บ ชุ ม ชนภายนอก
หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดชารุดเสียหาย
เพือ่ ความปลอดภัยและป้องกันกรณีหม้อแปลง
ไฟฟ้าเกิดชารุดเสียหาย
2. ตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้ าและ - ทางโครงการจัดให้มกี ารตรวจสอบการทางาน
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต
ของหม้อ แปลงไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ ให้อ ยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต

- โครงการมีต วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าทั ้ง
โครงการประมาณ 1,850.0 KVA ได้ร ับ
บริการจากการไฟฟ้ านครหลวง เขตบาง
กะปิ ผ่านหม้อแปลงจานวน 1 ชุด ขนาด
2,000 KVA และติดตัง้ เครื่อกาเนิด าฟฟ้ า
ให้เป็ นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ าเข้าสู่อุปกรณ์
ควบคุ มการจ่ ายไฟก่ อ นจ่ ายไปยัง แต่ ล ะ
ห้องของโครงการ โดยการไฟฟ้านครหลวง 3. จัดให้มเี จ้าหน้ าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้ - ทางโครงการจั ด ให้ ม ี พ นั ก งานเข้ า อบรม
มีค วามสามารถจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าให้ก ับ
เกีย่ วกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ โดย
เบื้ อ งต้ น จากผู้ ร ับ เหมาในวัน ส่ ง มอบงาน
โครงการให้ได้อย่างเพียงพอ
ให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจาหน่ ายหม้อ
เพื่ออยู่ประจาในการดูแลและบารุงรักษาระบบ
้
แปลงไฟฟาของโครงการ เพื่ออยู่ประจาในการดูแล
ตลอดระยะเวลาการเปิดดาเนินการ
และบ ารุ งรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิ ด
ดาเนินการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-27

-

ภาคผนวกที่ 7.14

-

รูปที่ 3-28

-

ภาคผนวกที่ 7.15

-

-

3-18

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 17)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.2 การใช้ไฟฟ้ า (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. ประสานงานให้เจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงเข้า - เนื่ อ งจากป จั จุ บ ั น หม้ อ แปลงไฟฟ้ าของ
มาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าทุก ๆ 6 เดือน/ครัง้
โครงการยัง อยู่ใ นระยะประกัน ของบริษัท
ตลอดระยะเวลาเปิดดาเนินการ
ผู้ติดตัง้ จึงยังไม่มกี ารตรวจสอบหม้อ แปลง
โดยเจ้าหน้าทีจ่ ากการไฟฟ้า ทัง้ นี้ หากหมด
ระยะประกันของบริษทั ผูต้ ดิ ตัง้ ทางเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้ านครหลวงจะเข้า มาตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้าทุก ๆ 6 เดือน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาเนินการ
มาตรการทีเ่ จ้าของโครงการต้องปฏิบตั ิ
1. ติดตัง้ อุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณ - ทางโครงการได้ติดตัง้ อุ ปกรณ์ เดินสายไฟฟ้ า
ทางไฟฟ้าสื่อสารต่ าง ๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้องตาม
รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารต่ าง ๆ
มาตรฐาน
อย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน
2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัด - ทางโครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ
พลังงานแบบ LED ในทุกส่วนของโครงการ ทีม่ อี ายุ
ส่ องสว่ างชนิ ดประหยัดพลังงานแบบ LED
การใช้งานยาวนานและประหยัดค่าไฟฟ้า
ในทุ กส่ วนของโครงการ ที่ม ีอายุ การใช้งาน
ยาวนานและประหยัดค่าไฟฟ้า
3. จัดให้มสี วิตซ์ไฟแยกออกจากกันให้สามารถเปิ ด- - ทางโครงการจัดให้มสี วิตซ์ไฟแยกออกจากกัน
ปิดได้เฉพาะจุด เพือ่ เป็นการประหยัดพลังงาน
ให้สามารถเปิ ด-ปิ ดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็ นการ
ประหยัดพลังงาน
4. เครื่องปรับอากาศภายในอาคารเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ - ทางโครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศภายใน
แบบประหยั ด ไฟและไม่ ใช้ ส าร CFC เป็ น
อาคาร แบบประหยัดไฟและไม่ใช้สาร CFC
ส่วนประกอบของเครือ่ งปรับอากาศ
เป็นส่วนประกอบของเครือ่ งปรับอากาศ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.16

-

-

-

รูปที่ 3.29

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.5
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 18)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.2 การใช้ไฟฟ้ า (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

5. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวยังยื
่ นรอบอาคารโครงการ ซึง่ การ - ทางโครงการจัดให้ม ีพ้ืนที่ส ีเขียวชัน้ พื้นดิน
ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดินจะ
ชัน้ 2 และชัน้ ดาดฟ้า เพื่อช่วยลดความร้อน
ช่ ว ยลดความร้อ นและเพิ่ม ความชื้น ให้ก ับ ดิน
และเพิม่ ความชืน้ ให้กบั ดิน ทาให้อากาศเย็น
ทาให้อากาศเย็นขึน้
ขึน้
6. จัดทาคู่มอื การประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พ ัก - ทางโครงการได้ จ ัด ท าคู่ ม ือ การประหยัด
อาศัย ในโครงการโดยอ้างอิงจากคู่มอื 108 วิธี
พลังงาน ไว้ในห้องพักโดยอ้างอิงจากคู่มอื
ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อ
อนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานส านัก งานนโยบายและแผน
ส่ ง เสริ ม การอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานส านั ก งาน
พลังงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
้
7. ติด ตัง้ หม้อ แปลงไฟฟ าแยกต่ า งหากจากหม้อ - ทางโครงการได้ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้ าแยก
แปลงไฟฟ้ าของชุ ม ชน เพื่อ ป้ อ งกัน ไฟฟ้ าตก
ต่ า งหากจากหม้อ แปลงไฟฟ้ าของชุ ม ชน
อันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง
เพื่อ ป้ องกัน ไฟฟ้ าตกอัน เนื่ อ งจากไฟฟ้ า
ไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง
้
8. ติ ด ป ายประกาศเตื อ นให้ ป ระหยัด พลั ง งาน - ทางโครงการได้ตดิ ประกาศเตือนให้ประหยัด
บริเวณโถงต้อ นรับและโถงลิฟ ท์ เช่น “ขึ้น -ลง
พลังงาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
1-2 ชัน้ โปรดใช้บนั ได การกดลิฟ ท์ แต่ ล ะครัง้
โครงการทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
สูญเสียพลังงาน 7 บาท” และ “กรุณาปิ ดไฟทุก
ครัง้ เมือ่ ไม่ใช้งาน” เป็นต้น
9. ท าความสะอาดเครื่อ งปรับ อากาศเป็ น ประจา - ทางโครงการได้จดั ทาแผนการดูแลท าความ
โดยเฉพาะที่ค อยล์ ร้อ น คอยล์ เ ย็น ตัว กรอง
สะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ โดยมี
อากาศและคลีบระบายอากาศไม่ ให้มฝี ุ่ น เกาะ
ความถี่ปีละ 2 ครัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
หนามากเกินไป เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน
ทางานของระบบปรับอากาศ และยังเป็ นการ
้
ไฟฟา
ป้ องกั น การสะสมของเชื้ อ โรค และเชื้ อ
แบคทีเรียต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3

-

ภาคผนวกที่ 7.18

-

รูปที่ 3-30

-

รูปที่ 3-31

-

ภาคผนวกที่ 7.3
ภาคผนวกที่ 7.4
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 19)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.2 การใช้ไฟฟ้ า (ต่อ)

3.30การจัดการขยะ

- ปริม าณขยะที่เ กิด ขึ้น ภายในโครงการ
ประมาณ 2.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถ้าไม่ม ี
การจัดการที่ดที งั ้ ในเรื่องการรวบรวมจาก
ห้องพักขยะประจาชัน้ การเก็บขยะไปพัก
ยังห้องพักขยะรวม เพื่อรอให้หน่ ว ยงาน
เก็บขนขยะเข้ามาจัดเก็บให้ จะก่อให้เกิด
ความสกปรกเกิดมุ ม มองที่ไ ม่ดี ต่ อ ผู้พ ัก
อาศัยและผูพ้ บเห็น และเกิดสุขอนามัยทีไ่ ม่
ดีต่อผูพ้ กั อาศัยในโครงการด้วย

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พกั อาศัย - ทางโครงการได้ตดิ ประกาศเตือนให้ประหยัด
ปฏิบตั ิ
พลังงาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
1. รณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัย และเจ้าหน้าทีข่ องโครงการ
โครงการทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด
1.2 ควรปรับระดับอุณภูมภิ ายในห้องให้พอเหมาะ
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
1. จัด ให้ม ีห้อ งพัก ขยะประจ าชัน้ (ส่ ว นเซอร์ว ิส - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจ าชัน้
อพาร์ทเม้นท์) ขนาด 2.4 ตารางเมตร บริเวณ
ทัง้ นี้ โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
โถงลิฟ ต์บริการ ภายในห้อ งพักขยะประจาชัน้
จานวน 1 ถัง พร้อมรองรับด้วยถุงดา และ
จัด ให้ม ีถ ัง ขยะขนาด 150 ลิต ร จ านวน 3 ถัง
จัด ให้ ม ีพ นั ก งานท าความสะอาดทุ ก วัน
พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดาส าหรับรองรับขยะแห้ง
แล้วขนขยะลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
(ถังสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถังสีขาว) ขยะเปี ยก
โครงการ
(ถังสีเขียว) และถังขยะขนาด 50 ลิตร จานวน 1
ถัง พร้อมรองรับด้วยถุงแดงสาหรับรองรับขยะ
อันตราย (ถังขยะสีเทาฝาส้ม)
2. จัดให้มหี ้องพักขยะรวม จานวน 1 แห่ง บริเวณ - ทางโครงการจัดให้มหี อ้ งพักขยะรวม จานวน
ชัน้ ล่ า งของอาคารภายในห้ อ งพัก ขยะรวม
1 แห่ ง บริเ วณชัน้ ล่ า งของอาคารภายใน
ประกอบด้วย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะเปียก
ห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย ห้องพักขยะ
และห้องพักขยะอันตราย สามารถรองรับขยะมูล
แห้ง ห้อ งพัก ขยะเปี ย ก และห้อ งพัก ขยะ
ฝอยของโครงการได้นานไม่น้อยกว่า 3.0 วัน มี
อัน ตราย สามารถรองรับ ขยะมูล ฝอยของ
ขนาดห้องพักขยะรวมดังนี้
โครงการได้เพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-31

-

รูปที่ 3-32
รูปที่ 3-33
รูปที่ 3-34
รูปที่ 3-35

-

รูปที่ 3-33
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 20)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.30การจัดการขยะ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ห้องพักขยะเปี ยกขนาดพื้นที่ 4.65 ตารางเมตร
(สู ง กัก เก็ บ 1.0 ม.) คิ ด เป็ น ปริ ม าตร 4.65
ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน
(4.65/1.408) 3.3 วัน โดยขยะเปี ยกรวบรวมใส่
ถุ งดาและมัดปากถุ งให้แน่ น ไว้ภ ายในห้อ งพัก
ขยะ
- ห้อ งพักขยะแห้ง และขยะรีไ ซเคิล ขนาดพื้นที่
4.78 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.0 ม.) คิดเป็ น
ปริมาตร 4.76 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้นาน (4.76/0.784)
6.1 วัน โดยขยะแห้ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถขายได้
รวบรวมใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่ น และสาหรับ
ขยะทีส่ ามารถขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสี
ใสมัดปากถุงให้แน่น ไว้ภายในห้องพักขยะ
- ห้อ งพักขยะอันตราย ขนาดพื้น ที่ 1.50 ตาราง
เมตร จัดให้มถี งั ขยะสีเทาฝาส้ม สาหรับรองรับ
มูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร จานวน 2 ถัง
พร้ อ มถุ ง สี แ ดงรองรับ สามารถรองรับ ขยะ
อันตรายได้นาน 50 วัน (400/8)
3. ภายในห้อ งพักขยะรวม จัดให้มรี างระบายน้ า - ภายในห้องพักขยะรวม จัดให้มที ่อระบายน้า
เพื่อรวบรวมน้าเสียจากการชะล้าง และทาความ
เพื่อรวบรวมน้ าเสียจากการชะล้าง และทา
สะอาดห้องพักขยะรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
ความสะอาดห้อ งพัก ขยะรวมเข้า สู่ร ะบบ
ของโครงการต่อไป
บาบัดน้าเสียของโครงการต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-36
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 21)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.30การจัดการขยะ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. จัดทา ป้ายติดไว้บริเวณหน้ าห้องพักขยะทุกชัน้ - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจ าชัน้
ด้วยข้อความ “เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มดิ ชิด”
ทัง้ นี้ โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
จานวน 1 ถัง พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดา และ
ห้องพักขยะรวมติดป้ ายข้อความ “เปิ ด แล้ว
กรุณาปิดประตูให้มดิ ชิด”
5. ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้างในโครงการ หากมี - ทางโครงการได้ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้าง
ขยะตกค้างต้องแจ้งให้สานักงานเขตห้วยขวาง
ในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ อ งแจ้ ง ให้
เข้ามาเก็บขนเพือ่ นาไปกาจัดต่อไป
ส านักงานเขตห้วยขวาง เข้ามาเก็บขนเพื่อ
นาไปกาจัดต่อไป
6. ให้แม่บา้ นเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะใน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านทาความสะอาด
แต่ละชัน้ ทุกวันและทาความสะอาดทีพ่ กั ขยะรวม
ที่พ กั ขยะรวมทุกครัง้ ที่เก็บขน พร้อมสารวจ
ทุกครัง้ ทีเ่ ก็บขน พร้อมสารวจและเก็บขยะที่ตก
และเก็บขยะทีต่ กหล่นนอกถังทุกครัง้ ทีเ่ ก็บขน
หล่นนอกถังทุกครัง้ ทีเ่ ก็บขน
7. ให้แม่บา้ นรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชัน้ - ทางโครงการจัดให้แม่บ้านรวบรวมขยะจาก
หลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาทีส่ ่วนใหญ่ผพู้ กั
ห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชัน้ หลัง เวลา 10.00 น.
อาศัยออกไปทางานแล้ว
ซึ่งเป็ น เวลาที่ส่ ว นใหญ่ ผู้พ กั อาศัย ออกไป
ทางานแล้ว
้
8. จัดให้มถี ุ งมือยางแจกให้ก บั แม่บ้าน เพื่อปองกัน - ทางโครงการจัด ให้ม ีถุ ง มือ ยางแจกให้ ก ับ
อันตรายจากสารเคมีและของมีคมทีป่ ะปนมากับขยะ
แม่บ้าน เพื่อ ป้อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมี
และของมีคมทีป่ ะปนมากับขยะ
9. ส่ ง เสริม และเผยแพร่/ ประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นทาง - ทางโครงการส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ /
แผ่ น พับใบปลิว ให้ผู้พ กั อาศัย ในโครงการรู้จกั
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
และเข้าใจหลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ
ให้ผู้พ ัก อาศัย ในโครงการรู้จ ัก และเข้า ใจ
เช่ น หลั ก 4Rs นั น่ คื อ Repair (ซ่ อ มแซม)
หลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ
Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซ้ า ) และ Recycle
(แปรรูปนากลับมาใช้ใหม่)

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-37

-

-

-

รูปที่ 3-35

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-38

3-23

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 22)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.30การจัดการขยะ (ต่อ)

3.4 การระ บายน้ า การ
ป้ องกันน้าท่วม

- ท่อระบายน้ าสาธารณะบนถนนด้านหน้ า
โครงการ เป็ นท่ อ ระบายน้ าเสี ย ผ่ าน
ศูนย์กลาง 1.0 ม. รองรับการระบายน้ าจาก
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ต่าง ๆ บน
ถนนดังกล่าว และมีอตั ราการไหลของทาง
ระบายน้ า สาธารณะก่ อ นด าเนิ น การ
โครงการไม่เกิน 0.62 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
โดยเมื่อมีการเปิ ดโครงการแล้วจะมีอ ัตรา
การระบายน้ าออกนอกโครงการ (ในฤดู
ฝน) เท่ากับ 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
โดยเมื่อมีการเปิ ดโครงการแล้วจะมีอ ัตรา
การระบายน้ าออกนอกโครงการ (ในฤดู
ฝน) เท่ากับ 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ซึง่ ระบบระบายน้าบนถนนซอยเพชรบุร ี 47
(ซอยศูนย์วจิ ยั )

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ ละชัน้ - ทางโครงการจัดให้ม ีแม่บ้านคอยตรวจสอบ
ตลอดจนห้อ งพักขยะรวมบริเ วณชัน้ ล่ า งทุก
ประตูหอ้ งพักขยะรวมบริเวณชัน้ ล่างทุกครัง้
ครัง้ เมื่อทาการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิด
เมื่อ ท าการขนย้า ยขยะ โดยประตูต้อ งปิ ด
มิดชิดทุกครัง้ เมือ่ ขนย้ายเสร็จสิน้
มิดชิดทุกครัง้ เมือ่ ขนย้ายเสร็จสิน้
11. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขน - ทางโครงการได้ป ระสานงานกับ รถเก็บขน
ขยะโครงการเปิ ด ไฟกระพริบ ฉุ ก เฉิน ตลอด
ขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริบฉุ กเฉินตลอด
ช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะ
ช่ ว งเวลาการเก็บ ขน เนื่ อ งจากรถเก็บขน
จะเข้ า มาเก็ บ ขนในช่ ว งเวลาเช้ า มืด เพื่ อ
ขยะจะเข้า มาเก็บ ขนในช่ ว งเวลาเช้ า มืด
้ป องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากรถยนต์ ท่ี เ ข้ า -ออก
เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ท่เี ข้า-ออก
โครงการ
โครงการ
1. จัดให้มที ่อระบายน้ าเป็ นท่อ ระบายน้ าคอนกรีต - ทางโครงการจัด ให้ม ีท่อ ระบายน้ า เป็ น ท่อ
เสริมเหล็กรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ระบายน้ า คอนกรีต เสริม เหล็ก รอบพื้น ที่
(ภาพที่ 4)
โครงการ และจัดให้มรี างน้ าระบายน้า คสล.
แบบมีต ะแกรงปิ ดรอบบริเวณทางวิง่ และ
- ชัน้ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 , 0.4 และ
ทีจ่ อดรถยนต์
0.6 เมตร ความลาดเอียงของท่อ 1 : 200 พร้อม
บ่อพักน้าสาเร็จรูปบริเวณโดยรอบโครงการ
- ชัน้ ใต้ดิน จัดให้มรี างน้ าระบายน้ า คสล. แบบมี
ตะแกรงปิ ด ขนาด 0.20 ม. มีค วามลึก 0.10
เมตร. รอบบริเ วณทางวิ่ง และที่จ อดรถยนต์
จากนั ้น จะถู ก รวบรวมเข้า สู่ บ่ อ สู บ น้ า ขนาด
2.0x2.0x1.8 ม. จ านวน 1 บ่ อ โดยในบ่ อ สู บ
ั ๊ บ น้ า ขนาด 7.0 ลิต ร/วิน าที/ เครื่อ ง
ติด ตัง้ ป มสู
จานวน 2 เครือ่ ง (ใช้งาน 1 ชุดและสารอง 1 ชุด)
ควบคุมการทางานด้วยลูกลอยอัตโนมัติ เพื่อสูบ
ขึน้ สู่บ่อพักน้าบริเวณชัน้ 1 (MH-1-03)

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-38
รูปที่ 3-40
รูปที่ 3-41

3-24

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 23)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
3.4 การระ บายน้ า การ
ป้ องกันน้าท่วม (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ยังมีความเพียงพอในการรองรับการระบาย 2. จัดให้มกี ารหน่วงน้ าภายในท่อระบายน้ า รางระบาย - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารหน่ ว งน้ าด้ว ยท่ อ
น้า)
น้ าและบ่อพักน้ า เพื่อกักเก็บน้ าฝนส่วนเกินระบาย
ระบายน้า และบ่อพักน้าในโครงการ
ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุร ี
47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
- ปริมาตรความจุ ของท่ อระบายน้ าขนาด 0.3 ม.
ความยาวประมาณ 30.0 เมตร คิดเป็นปริมาตรน้ าที่
หน่วงในท่อ 1.59 ลบ.ม.
- ปริมาตรความจุ ของท่ อระบายน้ าขนาด 0.4 ม.
ความยาวประมาณ 34.0 เมตร คิดเป็นปริมาตรน้ าที่
หน่วงในท่อ 3.20 ลบ.ม.
- ปริมาตรความจุ ของท่ อระบายน้ าขนาด 0.6 ม.
ความยาวประมาณ 105.0 เมตร คิดเป็นปริมาตรน้ า
ทีห่ น่วงในท่อ 22.25 ลบ.ม.
- ปริมาตรความจุของรางระบายน้ าแบบเปิ ดขนาด
กว้าง 0.90 ม. ลึกราง 0.50 ม. (ลึกน้ า 0.40 ม.)
ความยาว 45.0 ม. คิดเป็ นปริมาตรน้ าที่หน่ วงได้
9.72 ลบ.ม.
3. จัดให้มเี จ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพัก - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ คอยตรวจสอบ
น้าและท่อระบายน้ าอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้สามารถ
ระดับน้ าในบ่ อพักน้ าและท่ อระบายน้ าอย่ าง
ระบายน้ าได้อย่ างมีประสิทธิภาพถ้าพื้นที่ใดมีน้ า
สม่าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมี
ท่วมขังให้แก้ไขทันที
ประสิทธิภาพถ้าพื้นที่ใดมีน้ าท่วมขังให้แก้ไข
ทันที

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-40

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 24)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.4 การระ บายน้ า การ
ป้ องกันน้าท่วม (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

4. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่ อมบ ารุ งเครื่อ ง - ทางโครงการจัดทาตารางกาหนดระยะเวลา
สูบน้ าตามคู่มอื เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุ ง
ซ่ อ มบารุงเครื่อ งสูบน้ าตามคู่มอื เพื่อ ความ
ในแต่ละครัง้ และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน
สะดวกในการซ่ อ มบารุงในแต่ ล ะครัง้ และ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
5. ล้างทาความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคาร - ทางโครงการได้มกี ารจัดทาแผนการล้างท่อ
โครงการ 2 ครัง้ /ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)
ระบายน้าโดยรอบโครงการ

-

ภาคผนวกที่ 7.18

-

รูปที่ 3-39
ภาคผนวกที่ 7.19

6. ถ้าท่อระบายน้าอุดตัน ให้ฉดี ล้างทาความสะอาด - หากท่ อ ระบายน้ า อุ ด ตัน ทางโครงการจะ
และขุดลอกตะกอนออกทันที
ฉีดล้างทาความสะอาด และขุดลอกตะกอน
ออกทันที
7. จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการดูแลท่อระบายน้ า - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการ
ภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียงโครงการ
ดู แ ลท่ อ ระบายน้ า ภายในโครงการและ
เพือ่ ป้องกันปญั หาน้ าท่วมขัง
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งโครงการ เพื่ อ ป้ องกัน
ปญั หาน้ าท่วมขัง
8. จัด ให้ ม ี รัว้ คสล. ทึ บ สู ง 2.0 ม. โดยรอบ - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ ม ี รั ้ว ค ส ล . ทึ บ
โครงการ เพือ่ ป้องกันน้ าท่วม
สูง 2.0 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อ ป้อ งกัน
น้าท่วม
9. จัดให้มเี ครื่องสูบน้ า ชนิดหาบหามแบบใช้น้ ามัน - ทางโครงการจัด ให้ ม ีเ ครื่ อ งสู บ น้ า แบบ
ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที จานวน 1 ชุด
Submersible Pump เพื่ อ สู บ น้ าออกจาก
โครงการ โดยใช้ไฟฟ้าจากโครงการและหาก
มีเหตุ ไ ฟฟ้ าขัดข้อ ง จะใช้ไ ฟฟ้ าจากระบบ
ไฟฟ้าสารอง (Generator)

-

-

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 25)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
3.5 ระบบบาบัดน้าเสีย

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

โครงการเลือกใช้ระบบบาบัดน้ าเสียรวมชนิด 1. จัดให้ม ีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชนิ ดเติมอากาศ - ทางโครงการจัดให้มรี ะบบบ าบัดน้ าเสียรวม
เติมอากาศจานวน 1 ชุด ประกอบด้วย บ่อ
ขนาดรองรับน้ าเสีย 120.0 ลบ.ม./วัน จานวน 1 ชุด
ชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ าเสีย 120.0
ดักไขมัน บ่ อแยกกาก บ่ อปรับสภาพ บ่ อ
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก บ่อปรับ
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุ ด ประกอบด้วย
เติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
สภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
บ่ อ ดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
บ่อพักน้ าใส และบ่อตรวจคุณภาพน้ าก่อน
บ่อพักน้ าใส และบ่อตรวจคุณภาพน้ า น้ าทิ้งทีผ่ ่าน
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ าริมถนนเพชรบุร ี 47
การบาบัดจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของ
บ่ อ พั ก น้ าใส และบ่ อ ตรวจคุ ณภาพน้ า
ด้านหน้าโครงการ
อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ
โดยน้ าทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบ าบั ด จะมี ค่ าตาม
- น้ า เสีย ที่ผ่ า นการบ าบัด จะไหลเข้า สู่ท่ อ
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนน
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก.
รวบรวมน้าทิง้ บางส่วนจะนามารดน้ าต้นไม้
ซอยเพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ภายในโครงการและส่วนที่เพลิดจะระบาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบาย
ลงสู่ ท่ อ ระบายน้ า สาธารณะถนนซอย
น้ าสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุร ี 41 (ซอย
เพชรบุร ี 47 ซึ่งน้ าทิ้งทีผ่ ่านการบาบัดจะมี
ศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
ค่าความสกปรกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มกี ารกาจัดก๊าซมีเทนทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนเกรอะ - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารก าจัด ก๊ า ซมีเทน
เป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณภาพน้ าทิ้งของ
รวมประมาณ 1.522 ลบ.ม./วัน บ าบัดด้ว ยวิธี
ที่เกิดขึ้น จากส่ ว นเกรอะ โดยบ าบัด ด้ ว ย
อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
Biological Oxidation เพื่อช่วยกาจัดก๊าซมีเทน และ
วิธกี ารซึงลงดิน ทัง้ นี้ ทางโครงการได้ต่อท่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ดูดซับกลิน่ อันไม่พ่งึ ประสงค์ต่อผูพ้ กั อาศัยภายใน
ระบายจากระบบาบัดไปยังพื้นที่ส ีเขีย วชัน้
โครงการ โดยใช้บ่อดิน บริเวณพื้นทีส่ เี ขียวบริเวณ
ดาดฟ้า เพื่อกาจัดก๊าซมีแทนที่เกิดขึ้น จาก
ใกล้เคียงกับระบบบาบัดน้ าเสียรวมแต่ละอาคารใน
ส่วนเกรอะ
การบาบัดใช้พน้ื ทีส่ เี ขียวประมาณ 2.0 ตารางเมตร

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

-

เอกสารอ้างอิ ง
รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-20

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 26)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.5 ระบบบาบัดน้าเสีย (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

3. จัดให้มกี ารกาจัดละอองน้ าเสีย (Aerosol) ทีเ่ กิดขึน้ - ปจั จุบนั ทางโครงการอยู่ระหว่ างการจัดซื้อ
จากถังเติ มอากาศของระบบบ าบัดน้ าเสี ย ของ
ถัง ส าเร็จ รู ป ระบบบ าบัด อากาศเสีย ชนิ ด
โครงการทัง้ หมด 0.14 ลบ.ม./วินาที โดยใช้ถ ัง
กรองแบบ Carbon Filter
ส าเร็จรูประบบบ าบัดอากาศเสียชนิ ดกรองแบบ
Carbon Filter จานวน 10 ถัง ขนาดความจุรวม 2.0
ลบ.ม. โดยการต่ อท่ อระบายอากาศจากถัง เติ ม
อากาศ และถังตกตะกอน/เก็บตะกอน เข้าสู่ ถ ัง
ส าเร็จรูประบบบาบัดอากาศเสียชนิดกรอง แบบ
Carbon Filter ด้วยท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
4. ทาการตรวจสอบตะกอนถังสาเร็จรูประบบบ าบัด - ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
อากาศเสียชนิดกรอง แบบ Carbon Filter เปลีย่ นไส้
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
กรองทุก 6 เดือน
เทคโนโลยี จากัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
อยู่เป็นระยะ
5. รณรงค์ ใ ห้ ม ี ก ารคั ด แยกน้ ามั น พื ช ที่ ใ ช้ แ ล้ ว - ทางโครงการไม่ อนุ ญาตให้ ประกอบอาหาร
ใส่ภาชนะ หรืดขวดน้ ามันพืชเก่า และนาไปเก็บยัง
ในห้องพัก ทัง้ นี้ ทางโครงการมีถ ังดักไขมัน
ห้องพักขยะประจ าชัน้ หลังจากนั น้ ให้ แ ม่ บ้ า น
ของห้องอาหารและห้องครัว
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการ
นาไปจาหน่ายให้กบั แหล่งรับซื้อ
6. จัดแม่บา้ นตักกากตะกอนทีถ่ งั ดักไขมันทุกวัน ก่อน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านตักกากตะกอน
เก็บใส่ถุงดามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บใน
ทีถ่ งั ดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดามัดปาก
ห้องพักขยะเปี ยก เพื่อรอการน าไปใช้ประโยชน์
ถุ งให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะ
หรือกาจัด
เปียก เพือ่ รอการนาไปใช้ประโยชน์ หรือกาจัด
7. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอนส่ วนเกิน - ทางโครงการจะให้มสี ูบตะกอนสะสมออกจาก
ทุก ๆ เดือนหรือเมือ่ บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินทุก ๆ เดือน หรือเมื่อ
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม ล่าสุดดาเนินการ
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-21

-

รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-23
ภาคผนวกที่ 7.9
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 27)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.5 ระบบบาบัดน้าเสีย (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

8. จัด ให้ม ีก ารน าน้ า ทิ้ง บางส่ ว นที่ผ่ า นการบ าบัด - ทางโครงการไม่ม ีก ารน าน้ า ทิ้ง ที่ผ่ า นการ
น าไปใช้ร ดน้ า ต้น ไม้ภ ายในโครงการ โดยใช้
บาบัดแล้วมาใช้
วิธกี ารรดน้าต้นไม้แบบท่อซึม
9. จัดเจ้าหน้ าที่โ ครงการเข้ารับการอบรมความรู้ - ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
เกีย่ วกับการใช้งานระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
อย่ างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับ บริษั ท
เทคโนโลยี จากัด ทัง้ นี้ ทางโครงการได้จดั ให้ม ี
ตัวแทนจาหน่ ายระบบบาบัดฯ ของโครงการเพื่ออยู่
พนักงานประจาของโครงการดูแลร่วมด้วย
ประจาในการเดินเครือ่ ง และบารุงรักษาระบบตลอด
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ
10.จัดทาตารางกาหนดระยะเวลาซ่อมบารุงอุปกรณ์ - ทางโครงการได้จดั ให้มตี ารางกาหนดระยะเวลา
ของระบบบาบัดน้าเสียทุกชิน้ ตามคู่มอื ของแต่ละ
ก่อสร้างซ่อมบารุงอุปกรณ์ของระบบบาบัดน้ าเสีย
ประเภท เพือ่ ความสะดวกในการซ่อมบารุงในแต่
ทุ กชิ้นตามคู่ ม ือของแต่ ละประเภท เพื่อความ
ละครัง้ และเพื่อ ให้อุ ปกรณ์ และระบบทุกส่ ว น
สะอาดในการซ่อมบารุงในแต่ละครัง้ และเพื่อให้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อุ ปกรณ์ และระบบทุ กส่ วนท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
11. จัดอุ ปกรณ์ ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัด - ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
น้ าเสียทุ กประเภทอย่ างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
เพื่อใช้เปลี่ยนอุ ปกรณ์ ท่เี สียหายได้ทนั ที โดยไม่
เทคโนโลยี จากัด
ั หา
ต้ องพักการเดินระบบนานจนท าให้ เกิ ดป ญ
น้ าเสีย ที่ไ ม่ ไ ด้ บ าบัดระบายลงสู่ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.10

-

-

3-29

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 28)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
3.5 ระบบบาบัดน้าเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ
-

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

12. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนที่ต้อง - ทางโครงการได้จดั ให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
เข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพ
ฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต่ อ้ งเข้าไปดูแลและ
ปิดมิดชิดตลอดเวลา เพือ่ ป้องกันละอองน้ าเสีย
ซ่ อ มแซมระบบให้ อ ยู่ ใ นสภาพปิ ดมิ ด ชิ ด
แ ล ะ ก ลิ่ น เ ห ม็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก๊ า ซ
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิน่
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบาบัดน้าเสีย
เหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จากระบบบาบัดน้าเสีย
13. ตีเส้น สีแดง ความกว้างไม่น้ อ ยกว่า 10 ซม. - เนื่องจากระบบบาบัดอยู่บริเวณใต้ลานจอดรถ
บริเ วณโดยรอบเขตบ่ อ บ าบัด น้ า เสีย รวมให้
ทางโครงการจึงทาการตีเส้นสีแดงรอบบริเวณ
้
ชัดเจน และเขียนปายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้
ระบบบ าบัด ทัง้ นี้ หากมีการเข้าซ่ อมบ ารุ ง
เป็นบ่อบาบัดน้าเสีย”
ระบบ ทางโครงการจะกัน้ เขตเพื่อไม่ให้ผู้พ กั
อาศัยมาจอดรถในบริเวณดังกล่าว
14. เมื่อ มีการเข้าดูแลบารุงรักษาและสูบตะกอน - เมื่อมีการเข้าดูแลบารุงรักษาและสูบตะกอน
ออกจากระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ ต้อง
ออกจากระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ ทาง
ใช้แผนกัน้ บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ านและห้ามมิให้รถ
โครงการจะใช้แผงกัน้ บริเวณที่ปฏิบตั ิงานและ
วิ่ ง บริ เ วณต าแหน่ ง บ่ อ บ าบัด น้ า เสี ย รวม
ห้ามมิให้รถวิ่งเข้าบริเวณต าแหน่ งบ่อบาบัด
ชัวคราว
่
น้าเสียรวมชัวคราว
่
15. ก าหนดเวลาดู แ ลบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด - ทางโครงการก าหนดเวลาดูแ ลบ ารุ ง รัก ษา
น้ าเสีย ให้ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น. เป็ น
ระบบบาบัดน้ าเสีย ให้ปฏิบตั ิงานหลังเวลา
ต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวันเสาร์และอาทิตย์
10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวัน
เนื่อ งจากเป็ น วันหยุดผู้พกั อาศัยในโครงการ
เสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็ นวันหยุดผูพ้ กั
ซึ่ ง จะอยู่ ใ นโครงการเป็ น ส่ ว นใหญ่ อาจมี
อาศัยในโครงการ ซึ่งจะอยู่ในโครงการเป็ น
รถยนต์ ว ิ่ง เข้า -ออกโครงการตลอดท าให้ไ ม่
ส่ ว นใหญ่ อาจมี ร ถยนต์ ว ิ่ ง เข้ า – ออก
สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
โครงการตลอดท าให้ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.11

-

รูปที่ 3-20

-

-

-

-

3-30

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 29)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.5 ระบบบาบัดน้าเสีย (ต่อ)

3.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง

- ช่ ว งเปิ ดด าเนิ น การจะมี ร ถยนต์ จาก
ผู้ใช้บริการและผู้พกั อาศัย จานวน 67 คัน
จะทาให้เกิดการกีดขวางการจราจรโดยมีค่ า
LOS ของถนนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
ั บนั
เช่นเดียวกับสภาพปจจุ
ถนนเพชรบุรี
- ช่วงเปิ ดดาเนินการ ทาให้มปี ริมาณจราจร
เพิม่ ขึ้น โดยมีระดับการให้บริการเป็ น E C
และ F ในช่วงเร่งด่วนเช้านอกเวลาเร่งด่วน
และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลาดับ ยังคงมี
ระดั บ การให้ บ ริ ก ารในทุ กช่ วงเว ล า
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้างโครงการ
-

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

16. ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบ ัติง านดูแ ล - ทางโครงการแจ้งกาหนดวัน และเวลาในการ
บารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสียรวม ให้กบั ผูพ้ กั
ปฏิบตั ิงานดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสีย
อาศัย ทราบทุ ก ครัง้ อย่ า งน้ อ ย 3 วัน ก่ อ น
รวม ให้กบั ผูพ้ กั อาศัยทราบทุกครัง้ อย่างน้อย
ั
ั หา
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาการจราจรทาง
3 วัน ก่ อนปฏิบ ัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงป ญ
วิง่ บริเวณทีต่ งั ้ ระบบบาบัดน้าเสีย
การจราจรทางวิง่ บริเวณทีต่ งั ้ ระบบบาบัดน้าเสีย
17. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด - ทางโครงการได้กาชับให้ปิดฝาบ่อ ทัน ทีเมื่อ
ปฏิบตั ิงานชั ่วคราวเพื่อป้องกันอุ บตั ิเหตุ จาก
เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ ต้ อ งหยุ ด ปฏิ บ ั ติ ง าน
การพลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
ชั ว่ คราวเพื่ อ ป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากการ
พลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
1. จัดระบบการจราจรให้มคี วามปลอดภัย โดยการ - ทางโครงการจัดระบบการจราจรให้มคี วาม
ติดตัง้ ป้ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ล
ปลอดภัย โดยการติดตัง้ ป้ายสัญญาณจราจร
ให้ความสะดวกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยเฉพาะ
และจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ลให้ความสะดวกภายใน
อย่างยิง่ ทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณถนนซอย
พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางเข้า เพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ออกโครงการ บริเวณถนนซอยเพชรบุร ี 47
(ซอยศูนย์วจิ ยั )
2. จัดให้มเี ส้น แบ่งช่อ งจราจร และทิศ ทางการวิ่ง - ทางโครงการจัดให้มเี ส้นแบ่งช่องจราจร และ
อย่ างชัดเจน เพื่อ ความเป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ย
ทิศ ทางการวิ่งอย่ างชัดเจน เพื่อ ความเป็ น
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลาน
ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ของ
จอดรถของโครงการ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. จัดทารัว้ โปร่งด้านหน้าและบริเวณทางเข้า -ออก - ด้านหน้าโครงการจัดทารัว้ โปร่งด้านหน้าและ
โครงการ เพือ่ ให้ผสู้ ญ
ั จรสามารถมองเห็นรถยนต์
บริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการ เพื่ อ ให้
ทีว่ งิ่ เข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน
ผู้ส ญ
ั จรสามารถมองเห็น รถยนต์ ท่วี ิ่ง เข้า ออกโครงการได้อย่างชัดเจน

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-43

-

รูปที่ 3-45

-

รูปที่ 3-46

3-31

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 30)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. จัดให้มเี จ้าหน้าที่ หรือ รปภ.ทีผ่ ่านการฝึ กอบรม - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้าที่ หรือ รปภ.ทีผ่ ่าน
ถนนซอบเพรชบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจยั )
ทักษะด้านการจราจรคอยอานวยความสะดวก
การฝึ กอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอานวย
ช่วงเปิ ดดาเนินการ ทาให้มปี ริมาณจราจร
และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ที่
ความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณ
เพิม่ ขึ้น โดยมีระดับการให้บริการเป็ น C B
โครงการ ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทางเข้า-ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ ตลอด 24 ชัวโมง
่
และ D ในช่วงเร่งด่วนเช้า นอกเวลาเร่งด่วน
และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลาดับ ยังคงมี 5. จัดให้มที ่จี อดรถยนต์ จานวน 67 คัน และห้าม - ทางโครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 67
ประกอบกิจการใด ๆ รวมทัง้ การก่อสร้างทีจ่ ดั ไว้
คัน และห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทัง้ การ
ระดั บ การให้ บ ริ ก ารในทุ ก ช่ ว งเวลา
สาหรับเป็ นที่จอดรถยนต์ อันจะทาให้พ้นื ทีจ่ อด
ก่อสร้างทีจ่ ดั ไว้สาหรับเป็นทีจ่ อดรถยนต์ อันจะ
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้างโครงการ
รถลดลงจากทีเ่ สนอไว้ในรายงานฯ
ท าให้ พ้ื น ที่ จ อดรถลดลงจากที่ เสนอไว้ ใน
รายงานฯ
6. ประชาสัม พัน ธ์ และส่ ง เสริม ให้ผู้พ ัก อาศัย ใช้ - ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
บริการรถโดยสารสาธารณะและรถไฟฟ้า เพือ่ ลด
ให้ผพู้ กั อาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
การติดขัดของจราจร
และรถไฟฟ้า เพือ่ ลดการติดขัดของจราจร
7. ห้ามติดตัง้ หรือจัดท าป้ายหรือวัส ดุใด ๆ ที่เป็ น - ทางโครงการห้ามติดตัง้ หรือจัดทาป้ายหรือวัสดุ
อุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า -ออก
ใด ๆ ที่เป็ นอุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณ
โครงการ พร้ อ มทัง้ จัด ให้ ม ีแ สงสว่ า งอย่ า ง
ทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทัง้ จัดให้มแี สงสว่าง
เพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
อย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
8. ตรวจสอบไม่ให้มกี ารนารถยนต์ไปจอดริมถนน - ทางโครงการตรวจสอบไม่ให้มกี ารนารถยนต์ไป
สาธารณะด้านหน้าโครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
จอดริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการอย่าง
้ปองกันการกัดขวางการจราจร
สม่าเสมอ เพือ่ ป้องกันการกัดขวางการจราจร
9. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ - ทางโครงการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน
ป้าย และสัญญาณจราจรในโครงการให้เป็ น ไป
ที่ จ อดรถยนต์ ป้ าย และสั ญ ญาณจราจร
ตามที่ไ ด้อ อกแบบไว้ และใช้ก ารได้ดี อ ยู่เสมอ
ในโครงการให้เป็ นไปตามที่ได้ออกแบบไว้
หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
และใช้การได้ดอี ยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายจะ
รีบซ่อมแซมโดยเร็ว

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-47

-

รูปที่ 3-49

-

-

-

-

-

-

-

-

3-32

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 31)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

3.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ)
3.7 การใช้ประโยนช์ที่ดิน

- ในการก่ อ สร้า งโครงการมีค นเข้า อยู่ ใ น
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการซึ่ ง เป็ นการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เป็นทีพ่ กั อาศัยเช่นเดิม
- จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน
บริเวณที่ตงั ้ โครงการกับส านักโยธาธิการ
และผัง เมือ ง กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
โครงการตัง้ อยู่ในพื้นทีด่ นิ ประเภท ย.7 (สี
ส้ม) บริเวณ ย. 7-13 เป็ นที่ดนิ ประเภทที่
อ ยู่ อ า ศั ย ห น า แ น่ น ป า น ก ล า ง มี
วัต ถุ ประสงค์เพื่อ รองรับการอยู่อาศัยใน
บริเวณพื้นทีต่ ่อเนื่องกับเขตเมืองชัน้ ในซึ่ง
อยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่ ง
มวลชน ห้ามใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกิจการ
ตามทีก่ าหนด 32 ประเภท
การออกแบบโครงการ
- การออกแบบโครงการโรงแรมและอาคาร
อ ยู่ อ า ศั ย ( ใ ห้ เ ช่ า ) The Bangkok
Residences ตัง้ อยู่บนถรรซอยเพชรบุร ี 47
แ ข ว ง บ า ง ก ะ ปิ เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง
กรุงเทพมหานคร มีการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ
อยู่ในประเภท ย.7-13 ถือ เป็ น กิจการที่
สามารถดาเนินการได้ตามข้อกาหนด

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10. ประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้ใช้ร ถยนต์ดบั เครี่องยนต์ - ทางโครงการได้ติดตัง้ ป้ า ยดับ เครื่อ งยนต์
ทันที เมือ่ เข้าจอดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ รณรงค์
เมือ่ เข้าจอดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ รณรงค์งด
งดใช้เสียงแตรภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ใช้เสียงแตรภายในพืน้ ที่
- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - โครงการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้อ งกันและ
ด้านการใช้น้ า ไฟฟ้า การจัดการน้ าเสีย และขยะ
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นการใช้ น้ า ไฟฟ้ า
อย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้าน
การจัดการน้ าเสีย และขยะอย่างเคร่งครัด
การใช้ระบบสาธารณูปโภคทีย่ งยื
ั ่ น ทีอ่ ยู่ภายใน
จะสามารถช่ ว ยลดผลกระทบด้า นการใช้
พื้ น ที่ ผ ัง เมือ งรวมก าหนด และท าให้ ร ะบบ
ระบบสาธารณู ป โภคที่ย ัง่ ยืน ที่อ ยู่ภ ายใน
สาธารณูปโภคทีใ่ ช้เพียงพอ
พื้น ที่ผ งั เมือ งรวมกาหนด และทาให้ร ะบบ
สาธารณูปโภคทีใ่ ช้เพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-9

-

-

3-33

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 32)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
3.7 การใช้ ป ระโยนช์ ที่ ดิ น
(ต่อ)

3.8 การสื่ อ สารและการ
โทรคมนาคม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

เนื่ อ งจากในส่ ว นของโรงแรมมีจ านวน
ห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง ประกอบกับพื้นที่
อาคารรวมกันไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
โ ดย โ คร งการ อ อ กแบบให้ อ า ค า ร มี
อัตราส่วนพื้นทีอ่ าคารรวมต่อพื้นทีด่ นิ เป็ น
3.85 : 1 อัตราส่วนพืน้ ทีว่ ่างต่อพืน้ ทีอ่ าคาร
รวมร้อยละ 9.51 และพื้นที่น้ าซึม ผ่ านได้
เพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 62.83 ดังนัน้ การ
ดาเนินโครงการจึงเป็ นไปตามข้อก าหนด
ผังเมือง
- การพัฒนาโครงการ เป็ น อาคารโรงแรม - เจ้าของโครงการต้อ งทาหนังสือ แจ้งต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จานวน 1
บ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณ
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
อาคาร สูง 7 ชัน้ 1 ชัน้ ใต้ดิน อาจส่ งผล
โทรทัศ น์ และวิท ยุ จากการก่ อ สร้ า งอาคาร
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
กระทบต่ อ การบดบัง คลื่น สัญ ญาณวิท ยุ
โครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ กับเจ้าของ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
และโทรทัศน์ของบางสถานี
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทัง้ นี้
ซึ่งปจั จุบนั โครงการยังไม่พบว่ ามีกรณี ท่ีเกิด
ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตงั ้ แต่เริม่ การก่อสร้าง
ข้อร้องเรียนเรือ่ งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
อาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดาเนินการแล้วเป็น
บังคลื่นรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
เวลา 1 ปี กรณีท่ที งั ้ 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้อง
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
จัดตัง้ คณะกรรมการไตรภาคีขน้ึ มา เพือ่ เจรจาหา
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปด าเนิ นการ
่
ข้ อ ยุ ติ ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม ต่ อ ทั ้ ง ส อ ง ฝ า ย โ ด ย
แก้ไขตามทีม่ าตรการกาหนด
คณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้ว ย เจ้าของ
โครงการ ผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานที่เป็ นกลาง
และทัง้ สองฝา่ ยยอมรับ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-8

3-34

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 33)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ
สังคม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ
- เนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เป็นอาคาร
พั ก อาศั ย ที่ เ ป็ นสั ง คมเมื อ ง ลั ก ษณะ
เดี ย วกัน กับ อาคารพัก อาศัย อื่ น ๆ ใน
บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ซึ่ ง มีพ ฤติ ก รรมการ
ด า ร ง ชี วิ ต ที่ มี รู ป แ บ บ ป ร ะ เ พ ณี
ขนบธรรมเนียมทีค่ ล้ายคลึงกันผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จึงไม่มนี ยั สาคัญ
- ด้านสังคม จะเห็นว่าในเขตห้วยขวางนัน้
เป็ นแหล่ งที่พ กั อาศัย การค้าและบริก าร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาธุรกิจ
ค้าขาย และรับจ้างทัวไป
่ การดาเนินการ
ของโครงการก็เป็ นการส่งเสริมด้านที่พกั
อาศัย เป็ นลักษณะเดียวกับ อาคารอื่น ๆ
ในบริเวณใกล้เคีย ง ซึ่งมีพ ฤติกรรมการ
ด า ร ง ชี วิ ต ที่ มี รู ป แ บ บ ป ร ะ เ พ ณี
ขนบธรรมเนียมทีค่ ล้ายคลึงกัน ผลกระทบ
ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น จึง อยู่ ใ นระดับ ที่ไ ม่
รุ น แรง ประกอบกับโครงการได้จ ัด ให้ ม ี
พื้นที่สนั ทนาการ ประกอบด้วย ห้องออก
ก าลัง กายและพื้น ที่ส วน เพื่อ เป็ น พื้น ที่
พบปะสั ง สรรค์ และสร้ า งสั ม พั น ธ์ ท่ี ดี
ระหว่างผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ออกตรวจ - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้ าที่รกั ษาความ
ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชัวโมง
่
ปลอดภัย ออกตรวจดูแ ลความเรีย บร้อ ย
ตลอด 24 ชัวโมง
่
้
้
2. จัดสร้างปอ ม รปภ.และให้ม ี รปภ.ประจาป อม - ทางโครงการได้จดั ให้มโี ต๊ะ รปภ. ไว้บริเวณ
ดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา
ทางเข้าลานจอดรถของโครงการ เพื่อดูแล
ความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา
3. จัดให้มกี ล้องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้า- - ทางโครงการจัดให้มกี ล้องวงจรปิด (CCTV)
ออกโครงการและบริเวณจุดอัน ตรายในทุก ๆ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุด
ชัน้ ของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ
อัน ตรายในทุก ๆ ชัน้ ของอาคารพักอาศัย
ภายในโครงการ
4. จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พกั - ทางโครงการได้ ส่ ง บั ต รเชิ ญ ให้ ชุ ม ชน
อาศั ย ในโครงการ และต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบ
โดยรอบโครงการ เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
โครงการ
ใ น วั น เ ปิ ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัม พัน ธ์ข องผู้พ ัก อาศัย ในโครงการ
และต่อชุมชนโดยรอบโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

รูปที่ 3-44

-

รูปที่ 3-50
รูปที่ 3-51

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 34)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ - การประเมิ นผลกระทบทางสังคม
สังคม (ต่อ)
1. ผลกระทบต่อชุมชนทัวไป
่ ชุมชนดัง้ เดิ ม
และกลุ่มคนด้วยโอกาส
ใน ช่ ว งเปิ ดด าเนิ น โ คร งการ อ าจมี
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนดั ง้ เดิ ม และชุ ม ชน
โดยรอบ ในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของ
มนุษย์ และผลกระทบในการใช้สาธารณูปโภค
ต่างๆ ได้ ดังนี้
- การใช้น้า
- การใช้ไฟฟ้า
- การจัดการขยะ
- การระบายน้า
2. ผลกระทบต่อสุขภาพ
เมือ่ เปิดดาเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชนโดยรอบในด้านต่างๆ ดังนี้
- คุณภาพอากาศ
- เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย
- การเข้าพัก อาศัย ของผู้พ ักอาศัย จ านวน
มาก

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการอย่ าง
สิง่ แวดล้อมตามหัวข้อ 3.1 การใช้น้ า หัวข้อ 3.2
เคร่งครัด
การใช้ไฟฟ้า หัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ หัวข้อ
3.4 การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม อย่าง
เคร่งครัด

-

-

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการอย่ าง
สิง่ แวดล้อมตามหัวข้อ 4.2 การสาธารณสุข อย่าง
เคร่งครัด
เคร่งครัด

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 35)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ปฎิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการอย่ าง
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ 3. ผลกระทบต่อวัฒนธรรม
สิ่ง แวดล้อ มตามหัว ข้อ 4.8 สุ น ทรีย ภาพและ
เคร่งครัด
สังคม (ต่อ)
ประวัติศาสตร์ สุนทรีภาพ
ทัศนียภาพ อย่างเคร่งครัด
ด้านศาสนา
- จากการส ารวจโดยรอบพื้นที่โครงการใน
ระยะรัศมี 1,000 เมตร มีศาสนสถานทัง้ สิ้น
2 แห่ง ได้แก่ วัดภาษี และมัสยิดดารุ้ลมุห์
ชีนินสุเหร่าบ้านดอน โดยได้ทาการสารวจ
ความคิดเห็นของผูม้ อี านาจในการตัดสินใจ
ของสถานทีท่ างศาสนาทุกแห่ง
ด้านประวัติศาสตร์
- จากการตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถาน
บริเวณใกล้เคียงพื้นทีโ่ ครงการ ในระยะ 1
กิโลเมตร ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานอยู่
ใกล้เคียงบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการแต่อย่างใด
ด้านสุนทรียภาพ
พื้น ที่โ ครงการจะถู ก พัฒ นาเป็ น อาคาร
คสล.สูง 7 ชัน้ และ 1 ชัน้ ใต้ดิน จ านวน 1
อาคาร อาจส่ งผลกระทบด้านสุ นทรีภาพใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- การบดบังทศนีภาพ
- การบดบังทิศทางลม
การบดบังแสงแดด

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 36)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ 4. ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง
- ช่วงเปิ ดดาเนินการจะมีรถยนต์จากผู้พกั
สังคม (ต่อ)
อาศัยจานวน 67 คัน จะทาให้เกิดการกี ด
ขวางการจราจร และทาให้มคี ่า LOS ของ
ถนนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการเพิม่ ขึน้ ดังนี้
ถนนเพชรบุรี
- ช่วงเปิดดาเนินการ ทาให้มปี ริมาณจราจร
เพิม่ ขึน้ โดยมีระดับการให้บริการเป็ น E C
และ F ในช่ ว งเร่ ง ด่ ว นเช้ า นอกเวลา
เร่งด่วน และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลาดับ
ยังคงมีระดับการให้บริการในทุกช่วงเวลา
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้าง
ถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจยั )
ช่วงเปิดดาเนินการ ทาให้มปี ริมาณจราจร
เพิม่ ขึน้ โดยมีระดับการให้บริการเป็ น C B
และ D ในช่ ว งเร่ ง ด่ ว นเช้ า นอกเวลา
เร่งด่วน และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลาดับ
ยังคงมีระดับการให้บริการในทุกช่วงเวลา
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้างโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการอย่ าง
สิง่ แวดล้อมตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคมและการ
เคร่งครัด
ขนส่ง อย่างเคร่งครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 37)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ
2) คุณภาพอากาศ
- ภายในอาคารมี ภ าระการท าความเย็ น
ประมาณ 226.45 ตัน จะเกิดความร้อนจาก
คอยล์ ร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการ
ประมาณ 0.279 oC ท าให้ อุ ณ ภู ม ิสู ง สุ ด
เพิม่ ขึน้ จาก 40.0 oC เป็ น 41.079 oC คาดว่า
เกิดขึน้ แบบไม่มนี ยั สาคัญ
- สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีจโิ อเนลล่านิว
โมฟิ ลา (Legionella pneumophila) เป็ นเชื้อที่
ก่ อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็ นโรคปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้จะอาศัยอยู่ในแหล่ง
ทีม่ อี ุณภูมเิ หมาะสม (24-25 oC)
1 ความเข้มข้นของสารมลพิ ษที่เกิ ดขึ้นจาก
ลานจอดรถยนต์ ข องผู้เ ข้ า พัก อาศัย
จานวน 67 คัน
- ก๊าซคาร์บอนอกไซด์ (CO) คาดว่าจะเกิดขึน้
0.3149 มก./ลบ.ม. รวมกับค่าที่ได้จากการ
ตรวจวัดบริเวณโครงการในปจั จุบนั 0.94 มก./
ลบ.ม. จะเพิ่ ม เป็ น 1.2549 มก./ลบ.ม.
(ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว้
34.2 มก./ลบ.ม.)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. ปลูกไม้ยนื ต้นตามแนวรัว้ โครงการ เพื่อเป็ นแนว - ทางโครงการจัดให้มรี วั ้ ถาวรกัน้ แนวเขตทีด่ นิ
กาบังความร้อนจากเครือ่ งปรับอากาศ
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
โครงการ และรัว้ ทางทิศตะวันตก ทัง้ นี้ ทาง
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน้ 2 ของ
อาคารเพื่ อ เป็ น แนวก าบัง ความร้ อ นจาก
เครือ่ งปรับอากาศ
2. ออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้ว สั ดุ ท่ีเป็ น - ทางโครงการได้อ อกแบบอาคารโครงการ
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั ้ง พิ จ ารณาระบบ
และเลือ กใช้ว สั ดุท่เี ป็ น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมุนเวียนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร
รวมทัง้ พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศ
เพือ่ ให้อาคารไม่รอ้ นเหรือไม่มอี ากาศหมุนเวียน ซึง่
ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ ให้อ าคาร
สามารถลดการใช้เครือ่ งปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง
ไ ม่ ร้ อ น ห รื อ ไ ม่ มี อ า ก า ศ ห มุ น เ วี ย น
ซึง่ สามารถลดการใช้เครือ่ งปรับอากาศได้ใน
ระดับหนึ่ง
3. ท าความสะอาดเครื่อ งปรับ อากาศเป็ น ประจา - ทางโครงการได้จดั ทาแผนการดูแลท าความ
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
สะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ โดยมี
้
เครื่อ งปรับอากาศ และยังเป็ น การปอ งกัน การ
ความถี่ปีละ 2 ครัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
สะสมของเชื้อ โรค และเชื้อ แบคทีเ รีย ต่ า ง ๆ
ทางานของระบบปรับอากาศ และยังเป็ นการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ป้ องกั น การสะสมของเชื้ อ โรค และเชื้ อ
แบคทีเรียต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศที่ - เจ้าของโครงการได้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ
มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มสี าร CFCS เป็น
ทีม่ ฉี ลากประหยัดไฟ และต้องไม่มสี าร CFCS
ส่วนประกอบ
เป็นส่วนประกอบ
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ - ทางโครงการดูแ ลระบบการระบายอากาศ
เสมอ และเปิดประตูอาคารบางจุด เพือ่ ให้อากาศ
ภายในอาคารอยู่เสมอและเปิดประตูอาคาร
ถ่ายเทได้สะดวก
บางจุด เพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-5

-

ภาคผนวกที่ 7.6

-

ภาคผนวกที่ 7.3

-

ภาคผนวกที่ 7.5

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 38)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่ าจะ 6. จัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย ว โดยการปลู ก ต้ น ไม้ช นิ ด - ทางโครงการจัดให้ม ีพ้ืนที่ส ีเขียวชัน้ พื้นดิน
เกิดขึน้ 0.0043 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ชัน้ 2 และชัน้ ดาดฟ้า เพื่อช่วยลดการสะท้อน
ของโครงการในปจั จุบนั 0.0301 ppm จะเพิม่
ลดอุณหภูมอิ นั เนื่องจากการคายน้าของพืช และ
แสง และเพิม่ ความนุ่ มนวลสบายตา และทาให้
เป็ น 0.0344 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
และการระเหยน้าจากผิวดิน
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
อากาศทีก่ าหนดไว้ 0.17 ppm)
ทัง้ จากการมองภายในโครงการ และจาก
- ไฮโดรคาร์ บ อน (HC) คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้น
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
0.0131 ppm รวมกับคุ ณภาพอากาศของ 7. ติดป้ายประกาศให้ดบั เครือ่ งยนต์ทนั ทีเมือ่ จอด
- ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
ั
โครงการในปจจุ บนั 3.35 ppm จะเพิ่มเป็ น
ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตัง้ ไว้บริเวณ
เครื่องยนต์ ท ันทีเมื่อจอด ทัง้ ภาษาไทยและ
ั
3.3631 ppm (ป จจุ บ ัน ไม่ ม ีค่ ามาตรฐาน
ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั ง้ ไว้ บ ริเ วณที่ ส ามารถ
กาหนดไว้)
มองเห็นได้
- ฝุน่ ละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.0004 8. ติ ด ตั ง้ ป้ ายจ ากั ด ความเร็ ว ของรถที่ เ ข้ า -ออก - ทางโครงการได้ติดตัง้ ป้ายจากัดความเร็วของ
มก./ลบ.ม. รวมกับ คุ ณ ภาพอากาศของ
มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพือ่ ลดความเร็ว และ
รถทีเ่ ข้า – ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
ั
้
้
่
โครงการในปจจุบนั 0.204 มก./ลบ.ม. จะเพิม่
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนอันเนื่องจากถนน
เพื่อลดความเร็วและป้องกันการฟุ้ งกระจาย
เป็ น 0.2044 มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐาน
ของฝุน่ อันเนื่องจากถนน
คุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว้ 0.33 มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0004 มก./ ลบ.ม. รวม
กับคุณภาพอากาศของโครงการในปจั จุบนั
0.103 มก./ลบ.ม.จะเพิม่ เป็น 0.1034 มก./ลบ.
ม. (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ าหนด
ไว้ 0.12 มก./ลบ.ม.)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-10
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 39)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ
ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่ าจะ
เกิดขึน้ 0.0014 ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ั บนั 0.002 ppm
ของโครงการในปจจุ
จะเพิม่ เป็น 0.0034 ppm (ไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศทีก่ าหนดไว้ 0.12 ppm)
2 ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ
เป็ นก๊าซที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน เทียบ
เป็ น C ที่เกิดขึ้น 648.19 ก./ซม. ขณะที่
ต้ น ไม้ใ นโครงการดู ด ซับ C ได้ 502.01
ก./ชม. ซึง่ สามารถดูดซับได้ทงั ้ หมด
3 ไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้เชือ้ เพลิงจะทา
ให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผา
ไหม้สอู้ ากาศภายนอก 0.0034 oC ซึ่งเป็ น
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น แบบไม่ ม ีนัย ส าคัญ ต่ อ
การเกิดผลกระทบ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 40)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. จากัดความเร็ว รถเมื่อ เข้าสู่พ้นื ที่โ ครงการให้ม ี - ทางโครงการได้จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่
2) เสียงดังจาก การเข้าพักอาศัย
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
พืน้ ทีโ่ ครงการให้มคี วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
- เมือ่ มีผพู้ กั อาศัยเข้ามาพักเป็ นจานวนมาก
อาจส่งผลกระทบด้านเสียง อาทิ เช่น
2. ติดป้ายประกาศให้ดบั เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อจอด - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
1. เสียงดังจากรถยนต์
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตัง้ ไว้บริเวณ
เครื่องยนต์ ท ันทีเมื่อจอด ทัง้ ภาษาไทยและ
2. เสียงดังจากการพูดคุยของผูพ้ กั อาศัย
ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั ง้ ไว้ บ ริเ วณที่ ส ามารถ
ด้านจิตใจ
มองเห็นได้
- เสียงทีเ่ กิดจากการรถยนต์และการตะโกน 3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร - ทางโครงการจัดให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
คุ ยกันของผู้พ กั อาศัย อาจทาให้เกิดเหตุ
ั ๊ ้ า เครื่อ งปรับ อากาศ เป็ น ต้ น ให้ ม ี
เช่ น ป มน
อุ ปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น
ราคาญได้
ั ๊ ้ า เครื่ อ งปรับ อากาศ เป็ น ต้ น ให้ ม ี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก
ป มน
การทางานทีข่ าดประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดัง
จากการทางานทีข่ าดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการ - ทางโครงการรักษาสภาพธรรมชาติ และดูแล
ให้ดีอ ยู่เสมอเพื่อ ช่ว ยเป็ น แนวดูดซับเสีย งจาก
ต้นไม้ในโครงการให้ดอี ยู่เสมอเพื่อช่วยเป็ น
ภายนอกได้
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้
3 อุบตั ิ เหตุจากการจราจร
- การพัฒ นาโครงการจะท าให้ม ีผู้เ ข้า พัก 1. จัดระบบการจราจรให้มคี วามปลอดภัย โดยการ - ทางโครงการจัดระบบการจราจรให้มคี วาม
ติดตัง้ ป้ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ล
ปลอดภัย โดยการติดตัง้ ป้ายสัญญาณจราจร
อาศัยในบริเวณนี้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 586 คน
ให้ความสะดวกภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยเฉพาะ
และจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ลให้ความสะดวกภายใน
เป็ นผลให้การจราจรบนถนนซอบเพชรบุร ี
อย่ า งยิ่ง ทาง-เข้า ออกโครงการ บริเ วณถนน
พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางเข้า 47 (ซอยศูนย์ว ิจยั ) เพิ่มจ านวนขึ้น และ
เพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ออกโครงการ บริเวณถนนซอยเพชรบุร ี 47
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ย งในการเกิด
(ซอยศูนย์วจิ ยั )
อุบตั เิ หตุทางท้องถนนเพิม่ มากขึน้
- การจราจรในโครงการโดยเฉพาะมุมอับ ซึง่
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุและเกิดการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายได้

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-10

-

รูปที่ 3-9

-

ภาคผนวกที่ 7.7

-

-

-

รูปที่ 3-43
รูปที่ 3-44

3-42

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 41)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. จัดให้มเี ส้น แบ่งช่อ งจราจร และทิศ ทางการวิ่ง - ทางโครงการจัดให้มเี ส้นแบ่งช่องจราจร และ
อย่ างชัดเจน เพื่อ ความเป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ย
ทิศ ทางการวิ่งอย่ างชัดเจน เพื่อ ความเป็ น
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลาน
ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ของ
จอดรถของโครงการ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. จัดทารัว้ โปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า-ออก - ด้านหน้าโครงการจัดทารัว้ โปร่งด้านหน้าและ
โครงการ เพือ่ ให้ผสู้ ญ
ั จรสามารถมองเห็นรถยนต์
บริเ วณทางเข้า -ออกโครงการ เพื่อ ให้ผู้
ทีว่ งิ่ เข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน
สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ทว่ี งิ่ เข้า-ออก
โครงการได้อย่างชัดเจน
4. จัดให้มเี จ้าหน้าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึ กอบรม - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้าที่ หรือ รปภ.ทีผ่ ่าน
ทักษะด้านการจราจรคอยอานวยความสะดวก
การฝึ กอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอานวย
และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืน้ ที่
ความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณ
โครงการ ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทางเข้า-ออกพืน้ ทีโ่ ครงการ ตลอด 24 ชัวโมง
่
5. จัดให้มที ่จี อดรถยนต์ จานวน 67 คัน และห้าม - ทางโครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 67
ประกอบกิจการใด ๆ รวมทัง้ การก่อสร้างทีจ่ ดั ไว้
คัน และห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทัง้ การ
สาหรับเป็ นที่จอดรถยนต์ อันจะทาให้พ้นื ทีจ่ อด
ก่อสร้างทีจ่ ดั ไว้สาหรับเป็นทีจ่ อดรถยนต์ อันจะ
รถลดลงจากทีเ่ สนอไว้ในรายงานฯ
ท าให้ พ้ื น ที่ จ อดรถลดลงจากที่ เสนอไว้ ใน
รายงานฯ
6. ประชาสัม พัน ธ์ และส่ ง เสริม ให้ผู้พ ัก อาศัย ใช้ - ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
บริการรถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟ้า เพื่อ
ให้ผพู้ กั อาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ลดการติดขัดของจราจร
และรถไฟฟ้า เพือ่ ลดการติดขัดของจราจร

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-45

-

รูปที่ 3-46

-

รูปที่ 3-47

-

รูปที่ 3-48
รูปที่ 3-49

-

-

3-43

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 42)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

7. ห้ามติดตัง้ หรือ จัดท าป้ายหรือวัสดุ ใดๆ ที่เป็ น - ทางโครงการห้ามติดตัง้ หรือจัดทาป้ายหรือวัสดุ
อุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า -ออก
ใด ๆ ที่เป็ นอุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณ
โครงการ พร้ อ มทัง้ จัด ให้ ม ีแ สงสว่ า งอย่ า ง
ทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทัง้ จัดให้มแี สงสว่าง
เพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
อย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
8. ตรวจสอบไม่ให้มกี ารนารถยนต์ไปจอดริมถนน - ทางโครงการตรวจสอบไม่ให้มกี ารนารถยนต์ไป
สาธารณะด้านหน้าโครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
จอดริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการอย่าง
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
สม่าเสมอ เพือ่ ป้องกันการกีดขวางการจราจร
9. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ - ทางโครงการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน
ป้ายและสัญญาณจราจรในโครงการให้เป็ น ไป
ที่ จ อดรถยนต์ ป้ าย และสั ญ ญาณจราจร
ตามที่ไ ด้อ อกแบบไว้ และใช้ก ารได้ดี อ ยู่เสมอ
ในโครงการให้เป็ นไปตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ และ
หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
ใช้การได้ดอี ยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายจะรีบ
ซ่อมแซมโดยเร็ว
10. ประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้ใช้ร ถยนต์ดบั เครื่องยนต์ - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
ทันที เมือ่ เข้าจอดเรียบร้อยแล้วรวมทัง้ รณรงค์
เครื่องยนต์ทนั ทีเมื่อเข้า จอดเรีย บร้อ ยแล้ว
งดใช้เสียงแตรภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
รวมทัง้ รณรงค์งดใช้เสีย งแตรภายในพื้นที่
โครงการ
4) ความเจ็บป่ วยที่เกิ ดจากความเกี่ยวข้อง 1. จัดถังสารองน้ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถัง - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารส ารองน้ า ใช้ ใ น
เก็บน้าสารองใต้ดนิ จานวน 1 ถัง มีขนาดความจุ
โครงการ ประกอบด้ ว ย บ่ อ ใหญ่ 1 บ่ อ
ทางน้า
รวม 360.0 ลบ.ม ใช้สาหรับสารองน้ าใช้ทวไป
ั่
(แบ่ ง ออกเป็ น สองบ่ อ เล็ ก เชื่อ มกัน อยู่ )
- เชือ้ โรค จุลนิ ทรียแ์ ละสารเคมีทป่ี นเปื้อนใน
270.0
ลบ.ม.
และส
ารองน
้
า
ดั
บ
เพลิ
ง
90.0
ลบ.ม.
มีความจุรวม 376 ลบ.ม. สามารถสารองน้า
น้ า อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบทางเดิน
ก่อนสูบส่งขึน้ ไปยังถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้า จานวน
ใช้ ภ ายในโครงการได้ เ พีย งพอต่ อ ความ
อาหาร และผิวหนังได้
2 ถัง ขนาดความจุ ร วม 50.0 ลบ.ม. ปริม าณ
ต้ อ งการ ทัง้ นี้ สาเหตุ ใ นการปรับ ระบบ
ความจุ น้ า ใช้ท ัว่ ไปรวมทัง้ สิ้น 320.0 ลบ.ม.
สารองน้ า เนื่องมาจากปญั หาเรื่องความลึก
สามารถส ารองน้ า ใช้ภ ายในโครงการได้น าน
ในการขุดถังเก็บน้ าจะมีผลต่อบ้านข้างเคียง
2.37 วัน (270.0/135.0)
จึงมีการปรับความลึกบ่อ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-9

-

รูปที่ 3-27

3-44

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 43)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. ถัง เก็บ น้ า ส ารองใต้ดิน และชัน้ หลัง คา ทุ ก ถัง - ถัง เก็บ น้ า ส ารองใต้ ดิน ทุ ก ถัง เคลือ บสาร
เคลือบสารป้องกันการปนเปื้ อนจากสารมลพิษ
ป้ องกัน การปนเปื้ อ นจากสารมลพิษ ที่ซึม
ที่ซืมออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถังเก็บน้ า
ออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถัง เก็บ น้ า
โดยสารเคลือ บต้ อ งเป็ น ชนิ ด ที่ป ลอดภัย ต่ อ
โดยสารเคลือบต้องเป็ นชนิดที่ปลอดภัยต่อ
สิ่ง แวดล้อ มและการอุ ป โภคบริโ ภคของผู้พ ัก
สิง่ แวดล้อมและการอุปโภคบริโภคของผูพ้ กั
อาศัย
อาศัย
3. กรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องเข้าปฏิบตั ิงานภายใน - หากมีความจาเป็นต้องเข้าปฏิบตั งิ านภายใน
ถังเก็บน้ าสารองจะจัดให้มพี ดั ลมระบายอากาศ
ถัง เก็บ น้ า ส ารอง ทางโครงการจะจัด ให้ม ี
ชนิ ด เคลื่อ นที่ไ ด้ พร้ อ มท่ อ ลมที่ม ีค วามยาว
พั ด ลมระบายอากาศชนิ ด เคลื่ อ นที่ ไ ด้
ไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30
พร้อ มท่ อ ลมที่ม ีค วามยาวไม่น้ อ ยกว่า 25
นาทีก่อนเข้าไปปฎิบตั งิ าน ทัง้ นี้เพื่อให้มอี ากาศ
เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อน
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่
เข้ า ไปปฏิ บ ัติ ง าน ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ ม ีอ ากาศ
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่
4. ควบคุ ม และตัง้ เวลาเปิ ด วาล์ว น้ า ประปาของ - ทางโครงการมีการเปิ ดวาล์วน้ าประปาของ
โครงการ เพื่อรับน้ าจากการประปานครหลวงให้
โครงการตลอด 24 ชม. สาเหตุเนื่องมาจาก
อยู่ช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลด
ทางการประปาได้ ล ดขนาดของมิเ ตอร์
การใช้น้ าจากท่อน้ าประปา ในช่วงทีม่ กี ารใช้น้ า
ประปาของโครงการจากขนาด 3 นิ้ ว
สูงสุดของชุมชน
เหลือ 1.5 นิ้ว ซึ่งทางระบบได้ออกแบบไว้ท่ี
ขนาด 3 นิ้ว

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

3-45

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 44)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้น ท่อ - ทางโครงการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
ช ารุ ด ให้ ร ี บ แก้ ไ ข ทั น ที ต ล อ ดร ะ ย ะ เว ลา
เสมอ หากพบว่ามีการชารุดจะรีบแก้ไขทันที
ดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
6. เลือ กใช้อุ ปกรณ์ และผลิต ภัณ ฑ์ท่ปี ระหยัดน้ า - ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ั วรุ่นประหยัดน้ า เป็ นต้น
ได้แก่ ชักโครกและฝกบั
ทีป่ ระหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก และฝกั บัวรุ่น
รวมทัง้ รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้า ที่ข อง
ประหยัด น้ า เป็ น ต้ น รวมทัง้ รณรงค์ ใ ห้
โครงการใช้น้าอย่างประหยัด
ผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าทีข่ องโครงการใช้น้า
อย่างประหยัด
7. ตรวจสอบโครงสร้า งถัง เก็บ น้ า ใต้ดิน และชัน้ - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ ม ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
หลังคา ให้มคี วามมันคงแข็
่
งแรง ไม่มรี อยรัว่ และ
โครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ ให้มคี วามมันคง
่
รอยร้า ว ที่จ ะท าให้เ กิด การปนเปื้ อ นของน้ า
แข็งแรง ไม่มรี อยรัวและรอยร้
่
าว ทีจ่ ะทาให้
ภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บน้าได้
เกิดการปนเปื้ อ นของน้ าภายนอกเข้า สู่ถ ัง
เก็บน้าได้อยู่เสมอ
8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้เป็ น - ทางโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
ประจาสม่าเสมอตามคู่มอื ของเจ้าของผลิตภัณฑ์
สูบน้ าใช้เป็ นประจ าสม่ าเสมอตามคู่ม ือของ
และหากพบว่าช ารุดจะต้อ งรีบดาเนิน การเพื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์และหากพบว่าช ารุดจะรีบ
แก้ไขโดยทันที
ดาเนินการเพือ่ แก้ไขโดยทันที
9. จัด ให้ม ีช่ อ งเพื่อ เข้า ไปซ่ อ มบ ารุ ง ขนาดช่ อ ง - ถังเก็บน้าสารองชัน้ ใต้ดนิ จัดให้มชี ่องเพื่อเข้า
0.7x0.7 เมตร จานวน 2 ฝา/ถัง เพือ่ ความสะดวก
ซ่อมบารุง ขนาดช่อง 0.7x0.7 เมตร จานวน
และปลอดภัย ในการบ ารุ ง รัก ษาและท าความ
2 ฝา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
สะอาดถัง โดยช่องเข้าสู่ถงั เก็บน้ าต้องปิดมิดชิด
บารุงรักษาและทาความสะอาดถัง โดยช่อง
้
และยกสูงจากพืน้ ทีด่ นิ เพื่อปองกันการปนเปื้อน
เข้าสู่ถงั เก็บน้ าต้องปิดมิดชิด และยกสูงจาก
ของน้าภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บน้าทางฝาบ่อได้
พื้น ดิน เพื่อ ป้ องกัน การปนเปื้ อ นของน้ า
ภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บน้าทางฝาบ่อได้

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.12

-

รูปที่ 3-25
รูปที่ 3-26

-

ภาคผนวกที่ 7.14

-

ภาคผนวกที่ 7.13

-

รูปที่ 3-27
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 45)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10. ล้ า งท าความสะอาดถั ง เก็ บ น้ า ส ารองของ - ทางโครงการจั ด ให้ ม ี ก ารล้ า งถั ง เก็ บ น้ า
โครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ าใต้ดิน และถัง
ชัน้ ใต้ดนิ ปีละ 1 ครัง้ หรือหากมีการปนเปื้อน
เก็บน้ าชัน้ หลังคา เป็ นประจาทุก 3 เดือน หรือ
ของน้าในถังเก็บสารอง
หากมีการปนเปื้ อ นของน้ าในถังเก็บน้ าส ารอง
โครงการจะต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ หรือ ช่ า งของ
โครงการ มาล้างทาความสะอาดทันที
1. จัดให้มรี ะบบบาบัดน้ าเสีย รวมชนิดเติมอากาศ - ทางโครงการจัดให้มรี ะบบบาบัดน้ าเสียรวม
5) การจัดการน้าเสีย
ขนาดรองรับ น้ า เสีย 120.0 ลู ก บาศก์ เ มตร
ชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ าเสีย 120.0
เกิดเชื้อจุลนิ ทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวที่ทาให้
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยบ่อดักไขมัน บ่อแยก
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
เกิด โรคได้ โดยเชื้อ โรคเหล่ า นี้ จ ะเข้า สู่
กาก บ่อปรับสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน
บ่ อ ดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปากและกิน
บ่ อ เก็ บ ตะกอน บ่ อ พั ก น้ า ใส และบ่ อ ตรวจ
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
คุ ณภาพน้ า โดยน้ าทิ้งที่ผ่ านการบาบัดจะมีค่ า
บ่ อ พั ก น้ าใส และบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ า
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของอาคารประเภท
โดยน้ า ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบ าบัด จะมีค่ า ตาม
ก.ตามประกาศกระทรวงทรัพ ย์ฯ ก่ อ นระบาย
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท
ออกสู่ ท่ อ ระบายน้ า สาธารณะริ ม ถนนซอย
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
และสิง่ แวดดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ าสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุร ี 41 (ซอย
ศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

รูปที่ 3-19
รูปที่ 3-20
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 46)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. จัด ให้ม ีก ารก าจัด ก๊ า ซมีเ ทนที่เ กิด ขึ้น จากส่ ว น - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารก าจัด ก๊ า ซมีเทน
เกรอะรวมประมาณ 1.522 ลบ.ม./วัน บาบัดด้วย
ที่เ กิด ขึ้น จากส่ ว นเกรอะ โดยบ าบัด ด้ว ย
วิธกี ารซึมลงดิน โดยฝงั ท่อระบายก๊าซลึกจากผิว
วิธกี ารซึมลงดิน ทัง้ นี้ ทางโครงการได้ต่อท่อ
ดิน 0.50 เมตร (อัตราการบาบัดที่ 50 ลิตร/เมตร)
ระบายจากระบบบาบัดบัดไปยังพื้นทีส่ เี ขียว
ั
ความยาวท่ อ ในการใช้ ง านฝ ง ดิน ไม่ น้ อ ยกว่ า
ชัน้ ดาดฟ้ า เพื่อ ก าจัด ก๊ า ซมีเ ทนที่เ กิด ขึ้น
30.5 เมตร ติดตัง้ จริงที่ 40.0 เมตร
จากส่วนเกรอะ
3. จั ด ให้ ม ี ก ารก าจั ด ละอองน้ าเสี ย ( Aerosol) - ปจั จุบนั ทางโครงการอยู่ระหว่ างการจัดซื้อ
ที่เกิดขึ้น จากถังเติมอากาศของระบบบาบัดน้ า
ถัง ส าเร็จ รู ป ระบบบ าบัด อากาศเสีย ชนิ ด
เสียของโครงการทัง้ หมด 0.14 ลบ.ม./วินาที โดย
กรองแบบ Carbon Filter
ใช้ถงั สาเร็จรูประบบบาบัดอากาศเสียชนิดกรอง
แบบ Carbon Filter จานวน 10 ถัง ขนาดความ
จุรวม 2.0 ลบ.ม. โดยการต่อท่อระบายอากาศ
จากถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน/เก็บตะกอน
เข้า สู่ถ ัง ส าเร็จ รูป ระบบบ าบัด อากาศเสีย ชนิด
กรอง แบบ Carbon Filter ด้ว ยท่อ PVC ขนาด
Ø 3 นิ้ว

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 47)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

4. ทาการตรวจสอบตะกอนก้นถังส าเร็จรูประบบ
บาบัดอากาศเสียชนิดกรองแบบ Carbon Filter
เปลีย่ นไส้กรองทุก 6 เดือน
5.

6.

7.

8.

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
เทคโนโลยี จากัด
รณรงค์ใ ห้ม ีก ารคัด แยกน้ า มัน พืช ที่ใ ช้แ ล้ว ใส่ - ทางโครงการไม่ อนุ ญาตให้ ประกอบอาหาร
ภาชนะ หรือขวดน้ ามันพืชเก่า และนาไปเก็บยัง
ในห้องพัก ทัง้ นี้ ทางโครงการมีถงั ดักไขมันของ
ห้อ งพัก ขยะประจ าชัน้ หลัง จากนัน้ ให้แ ม่บ้าน
ห้องอาหารและห้องครัว
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพือ่ รอการ
นาไปจาหน่ายให้กบั แหล่งรับซื้อ
จัดแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถ ังดักไขมัน ทุ ก วัน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านตักกากตะกอน
ก่อนเก็บใส่ถุงดามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไป
ทีถ่ งั ดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดามัดปาก
เก็บ ในห้อ งพัก ขยะเปี ย ก เพื่อ รอการน าไปใช้
ถุ งให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะ
ประโยชน์ หรือกาจัด
เปียก เพือ่ รอการนาไปใช้ประโยชน์ หรือกาจัด
สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน - ทางโครงการจะให้มสี ูบตะกอนสะสมออกจาก
ทุก ๆ เดือนหรือเมือ่ บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินทุก ๆ เดือน หรือเมื่อ
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม ล่าสุด ดาเนินการ
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
จัด ให้ม ีก ารน าน้ า ทิ้ง บางส่ ว นที่ผ่ า นการบ าบัด - ทางโครงการไม่ม ีก ารน าน้ า ทิ้ง ที่ผ่ า นการ
น าไปใช้ร ดน้ า ต้น ไม้ภ ายในโครงการ โดยใช้
บาบัดแล้วมาใช้
วิธกี ารรดน้าต้นไม้แบบท่อซึม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

รูปที่ 3-21

-

รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-23
ภาคผนวกที่ 7.9

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 48)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

9. จัดเจ้าหน้ าที่โ ครงการเข้ารับการอบรมความรู้ - ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
เกีย่ วกับการใช้งานระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
อย่ างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับ บริษั ท
เทคโนโลยี จากัด ทัง้ นี้ ทางโครงการได้จดั ให้ม ี
ตัวแทนจาหน่ ายระบบบาบัดฯ ของโครงการ เพื่อ
พนักงานประจาของโครงการดูแลร่วมด้วย
อยู่ประจาในการเดินเครื่อง และบารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดดาเนินการ
10. จัดทาตารางกาหนดระยะเวลาซ่อมบารุงอุ ปกรณ์ - ทางโครงการได้จดั ให้มตี ารางกาหนดระยะเวลา
ของระบบบาบัดน้ าเสียทุกชิ้นตามคู่มอื ของแต่ ละ
ก่อสร้างซ่อมบารุงอุปกรณ์ของระบบบาบัดน้ าเสีย
ประเภท เพือ่ ความสะดวกในการซ่อมบารุงในแต่ละ
ทุ กชิ้นตามคู่ ม ือของแต่ ละประเภท เพื่อความ
ครัง้ และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทางาน
สะอาดในการซ่อมบารุงในแต่ละครัง้ และเพื่อให้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อุ ปกรณ์ และระบบทุ กส่ วนท างานได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
11. จัดอุ ปกรณ์ ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัด - ทางโครงการยังอยู่ในระยะประกันระบบบาบัด
น้ าเสียทุ กประเภทอย่ างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ
น้ าเสี ย ของ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์ วอเทอร์
เพื่อใช้เปลี่ยนอุ ปกรณ์ ท่เี สียหายได้ทนั ที โดยไม่
เทคโนโลยี จากัด จึงยังไม่มกี ารสารองอุปกรณ์
ั หา
ต้ องพักการเดินระบบนานจนท าให้ เกิ ดป ญ
ในการซ่อมบารุงระบบบาบัดน้าเสีย
น้าเสียทีไ่ ม่ได้บาบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้าธาธารณะ
12. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต่ ้องเข้าไป - ทางโครงการได้จดั ให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
ดูแลและซ่ อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิ ดมิดชิด
ฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต่ อ้ งเข้าไปดูแลและ
ตลอดเวลา เพือ่ ป้องกันละอองน้ าเสียและกลิน่ เหม็น
ซ่ อ มแซมระบบให้ อ ยู่ ใ นสภาพปิ ดมิ ด ชิ ด
ทีเ่ กิดขึน้ จากก๊าซไฮโดรเจรซัลไฟด์จากระบบบาบัด
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิน่
น้าเสีย
เหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
ระบบบาบัดน้าเสีย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.10

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.11
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 49)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

13. ตีเส้น สีแดง ความกว้างไม่น้ อ ยกว่า 10 ซม. - เนื่องจากระบบบาบัดอยู่บริเวณใต้ลานจอดรถ
บริเ วณโดยรอบเขตบ่ อ บ าบัด น้ า เสีย รวมให้
ทางโครงการจึงทาการตีเส้นสีแดงรอบบริเวณ
ชัดเจนและเขีย นป้ายถาวรแจ้งว่ า “บริเวณนี้
ระบบบ าบัด ทัง้ นี้ หากมีการเข้าซ่ อมบ ารุ ง
เป็นบ่อบาบัดน้าเสีย”
ระบบ ทางโครงการจะกัน้ เขตเพื่อไม่ให้ผู้พ กั
อาศัยมาจอดรถในบริเวณดังกล่าว
14. เมื่อ มีการเข้าดูแลบารุงรักษาและสูบตะกอน - เมื่อมีการเข้าดูแลบารุงรักษาและสูบตะกอน
ออกจากระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ ต้อง
ออกจากระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ ทาง
ใช้แผงกัน้ บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ านและห้ามมิให้รถ
โครงการจะใช้แผงกัน้ บริเวณที่ปฏิบตั ิงานและ
วิ่ ง บริ เ วณต าแหน่ ง บ่ อ บ าบัด น้ า เสี ย รวม
ห้ามมิให้รถวิง่ เข้ามาบริเวณตาแหน่ งบ่อบาบัด
ชัวคราว
่
น้าเสียรวมชัวคราว
่
15. กาหนดเวลาดูแลบารุงระบบบาบัดน้ าเสีย ให้ - ทางโครงการก าหนดเวลาดูแ ลบ ารุ ง รัก ษา
ปฏิบตั งิ านหลังเวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป และ
ระบบบาบัดน้ าเสีย ให้ปฏิบตั ิงานหลังเวลา
ไม่ปฏิบตั งิ านในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจาก
10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวัน
เป็นวันหยุดผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ซึง่ จะอยู่ใน
เสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็ นวันหยุดผูพ้ กั
โครงการเป็ น ส่ วนใหญ่ อาจมีร ถยนต์วงิ่ เข้า อาศัยในโครงการ ซึ่งจะอยู่ในโครงการเป็ น
ออกโครงการตลอดท าให้ไ ม่ส ะดวกต่ อ การ
ส่ ว นใหญ่ อาจมี ร ถยนต์ ว ิ่ ง เข้ า – ออก
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
โครงการตลอดท าให้ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
16. ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบ ัติง านดูแ ล - ทางโครงการได้กาหนดวัน และเวลาในการ
บารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสียรวม ให้กบั ผูพ้ กั
ปฏิ บ ัติ ง านดู แ ลบ ารุ ง รัก ษาระบบบ าบัด
อาศัย ทราบทุ ก ครัง้ อย่ า งน้ อ ย 3 วัน ก่ อ น
น้ าเสียรวม ให้ก ับผู้พ ักอาศัยทราบทุ กครัง้
ั
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาการจราจรทาง
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนปฏิบตั งิ าน เพือ่ หลีกเลีย่ ง
รถวิง่ บริเวณทีต่ งั ้ ระบบบาบัดน้าเสีย
ปญั หาการจราจรทางรถวิง่ บริเวณทีต่ งั ้ ระบบ
บาบัดน้าเสีย

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-20

-

รูปที่ 3-23

-

-

-

-

3-51

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 50)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

17. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด - ทางโครงการได้กาชับให้ปิดฝาบ่อ ทัน ทีเมื่อ
ปฏิบตั ิงานชั ่วคราวเพื่อป้องกันอุ บตั ิเหตุ จาก
เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ ต้ อ งหยุ ด ปฏิ บ ั ติ ง าน
การพลัดตกของผูพ้ กั อาศัยและยานพาหนะ
ชั ว่ คราวเพื่ อ ป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากการ
พลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
1. จัด ให้ม ีห้อ งพัก ขยะประจ าชัน้ (ส่ ว นเซอร์ว ิส - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจ าชัน้
6) การจัดการขยะมูลฝอย
อพาร์ทเม้นท์) ขนาด 2.4 ตารางเมตร บริเวณ
ทัง้ นี้ โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
- เป็ นแหล่งเพราะพันธุ์ท่สี าคัญของเชื้อโรค
โถงลิฟ ท์บริการ ภายในห้อ งพักขยะประจาชัน้
จ านวน 1 ถั ง พร้ อ มรองรับ ด้ ว ยถุ ง ด า
แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็ นพาหะน า
จัด ให้ม ีถ ัง ขยะขนาด 150 ลิต ร จ านวน 3 ถัง
และจัดให้มพี นักงานทาความสะอาดทุกวัน
โรคมาสู่คน
พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดาส าหรับรองรับขยะแห้ง
แล้วขนขยะลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
(ถังสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถังสีขาว) ขยะเปี ยก
โครงการ
(ถังสีเขียว) และถังขยะขนาด 50 จานวน 1 ถัง
พร้ อ มรองรับ ด้ ว ยถุ ง แดงส าหรับ รองรับ ขยะ
อันตราย (ถังขยะสีเทาฝาส้ม)
2. จัดให้มหี ้องพักขยะรวม จานวน 1 แห่ง บริเวณ - ทางโครงการจัดให้มหี อ้ งพักขยะรวม จานวน
ชัน้ ล่ า งของอาคาร ภายในห้ อ งพัก ขยะรวม
1 แห่ ง บริเ วณชัน้ ล่ า งของอาคารภายใน
ประกอบด้วย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะเปียก
ห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย ห้องพักขยะ
และห้องพักขยะอันตราย สามารถรองรับขยะมูล
แห้ง ห้อ งพัก ขยะเปี ย ก และห้อ งพัก ขยะ
ฝอยของโครงการได้นานไม่น้อยกว่า 3.0 วัน มี
อัน ตราย สามารถรองรับ ขยะมูล ฝอยของ
ขนาดห้องพักขยะรวม ดังนี้
โครงการได้เพียงพอ
- ห้องพักขยะเปียก ขนาดพื้นที่ 4.65 ตารางเมตร
(สูง กัก เก็บ 1.0 เมตร) คิด เป็ น ปริม าตร 4.65
ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียกได้นาน
(4.65/1.408) 3.3 วัน โดยขยะเปี ยกรวบรวมใส่
ถุ งดาและมัดปากถุ งให้แน่ น ไว้ภ ายในห้อ งพัก
ขยะ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

รูปที่ 3-35

-

รูปที่ 3-33

3-52

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 51)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ห้อ งพักขยะแห้ง และขยะรีไ ซเคิล ขนาดพื้นที่
4.76 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.0 เมตร) คิดเป็ น
ปริมาตร 4.76 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้นาน (4.76/0.784)
6.1 วัน โดยขยะแห้ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถขายได้
รวบรวมใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่ น และสาหรับ
ขยะทีส่ ามารถขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสี
ใสมัดปากถุงให้แน่น ไว้ภายในห้องพักขยะ
- ห้อ งพักขยะอันตราย ขนาดพื้น ที่ 1.50 ตาราง
เมตร จัดให้มถี งั ขยะสีเทาฝาส้ม สาหรับรองรับ
มูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร จานวน 2 ถัง
พร้ อ มถุ ง สี แ ดงรองรับ สามารถรองรับ ขยะ
อันตรายได้นาน 50 วัน (400/8)
3. ภายในห้อ งพักขยะ จัดให้มรี างระบายน้ า เพื่อ - ภายในห้องพักขยะรวม จัดให้มที ่อระบายน้า
รวบรวมน้ า เสีย จากการชะล้า ง และท าความ
เพื่อรวบรวมน้ าเสียจากการชะล้าง และทา
สะอาดห้องพักขยะรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย
ความสะอาดห้อ งพัก ขยะรวมเข้า สู่ร ะบบ
รวมของโครงการต่อไป
บาบัดน้าเสียของโครงการต่อไป
้
4. จัดทาปายติดไว้บริเวณหน้ าห้องพักขยะทุ กชัน้ - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจ าชัน้
ด้วยข้อความ “เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มดิ ชิด”
ทัง้ นี้ โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
จานวน 1 ถัง พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดา และ
ห้องพักขยะรวมติดป้ ายข้อความ “เปิ ด แล้ว
กรุณาปิดประตูให้มดิ ชิด”

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-36

-

รูปที่ 3-37

3-53

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 52)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

5. ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้างในโครงการ หากมี - ทางโครงการได้ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้าง
ขยะตกค้างต้องแจ้งให้สานักงานเขตห้วยขวาง
ในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ อ งแจ้ ง ให้
เข้ามาเก็บขนเพือ่ นาไปกาจัดต่อไป
ส านั ก งานเขตห้ ว ยขวาง เข้ า มาเก็ บ ขน
เพือ่ นาไปกาจัดต่อไป
6. ให้แม่บา้ นเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะใน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านทาความสะอาด
แต่ละชัน้ ทุกวันและทาความสะอาดทีพ่ กั ขยะรวม
ที่พ กั ขยะรวมทุกครัง้ ที่เก็บขน พร้อมสารวจ
ทุกครัง้ ทีเ่ ก็บขน พร้อมสารวจและเก็บขยะที่ตก
และเก็บขยะทีต่ กหล่นนอกถังทุกครัง้ ทีเ่ ก็บขน
หล่นนอกถังทุกครัง้ ทีเ่ ก็บขน
7. ให้แม่บา้ นรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชัน้ - ทางโครงการจัดให้แม่บ้านรวบรวมขยะจาก
หลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาทีส่ ่วนใหญ่ผพู้ กั
ห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชัน้ หลัง เวลา 10.00 น.
อาศัยออกไปทางานแล้ว
ซึ่งเป็ น เวลาที่ส่ ว นใหญ่ ผู้พ กั อาศัย ออกไป
ทางานแล้ว
8. จัดให้มถี ุงมือยางแจกให้กบั แม่บา้ น เพื่อป้องกัน - ทางโครงการจัด ให้ม ีถุ ง มือ ยางแจกให้ ก ับ
อันตรายจากสารเคมี และของมีคมทีป่ ะปนมากับ
แม่บ้าน เพื่อ ป้อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมี
ขยะ
และของมีคมทีป่ ะปนมากับขยะ
9. ส่ ง เสริม และเผยแพร่/ ประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นทาง - ทางโครงการส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ /
แผ่ น พับใบปลิว ให้ผู้พ กั อาศัย ในโครงการรู้จกั
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
และเข้าใจหลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ
ให้ผู้พ ัก อาศัย ในโครงการรู้จ ัก และเข้า ใจ
เช่น หลัก 4Rs นัน่ Repair (ซ่อมแซม) Reduce
หลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ
(ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle (แปรรูปนา
กลับมาใช้ใหม่)

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

รูปที่ 3-34

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-38

3-54

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 53)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

7) อุบตั ิ เหตุจากการเกิ ดอัคคีภยั
- เนื่องจากโครงการเป็ นอาคารขนาดใหญ่
การออกแบบโครงการจะต้ อ งมี ก าร
ออกแบบระบบป้องกันและเตือนเหตุเพลิง
ไหม้ทค่ี วามสอดคล้อง และครบถ้วนเป็นไป
ตามกฏหมายข้อ บังคับของอาคารขนาด
ใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้
พักอาศัย

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10.ส ารวจตรวจสอบประตู ห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชัน้ - ทางโครงการจัดให้ม ีแม่บ้านคอยตรวจสอบ
ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชัน้ ล่างทุกครัง้
ประตูหอ้ งพักขยะรวมบริเวณชัน้ ล่างทุกครัง้
เมื่อทาการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิด
เมื่อ ท าการขนย้า ยขยะ โดยประตูต้อ งปิ ด
ทุกครัง้ เมือ่ ขนย้ายเสร็จสิน้
มิดชิดทุกครัง้ เมือ่ ขนย้ายเสร็จสิน้
11.ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขยะ - ทางโครงการได้ป ระสานงานกับ รถเก็บขน
โครงการเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลา
ขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริบฉุ กเฉินตลอด
การเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเข้ามาเก็บ
ช่ ว งเวลาการเก็บ ขน เนื่ อ งจากรถเก็บขน
ขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ จาก
ขยะจะเข้า มาเก็บ ขนในช่ ว งเวลาเช้ า มืด
รถยนต์ทเ่ี ข้า-ออกโครงการ
เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ท่เี ข้า-ออก
โครงการ
1. จัด ให้ม ีแ ละติด ตัง้ ระบบป้ อ งกัน อัค คีภ ัย และ - ทางโครงการจัดให้มแี ละติดตัง้ ระบบป้องกัน
ระบบระบายอากาศได้ร ะบุไ ว้ในรายงานฯ ซึ่ง
อัคคีภยั และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ใน
เป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
รายงานฯ ซึ่งเป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่
และกฎหระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออก
39 (พ.ศ.2537) และกฎหระทรวงฉบับที่ 47
ตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม
รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งระบบป้ องกั น
อาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
อัคคีภยั
ระบบป้องกันอัคคีภยั

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-52

3-55

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 54)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. จัด ให้ม ีห ัว รับ น้ า ดับ เพลิง นอกอาคาร จ านวน - ทางโครงการจัดให้ม หี วั รับน้ าดับเพลิงนอก
1 ชุด เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 21⁄2 x
อาคาร จานวน 1 ชุด เป็ นท่อขนาดเส้นผ่าน
21⁄2 นิ้ว รับน้าแบบ 2 ทาง จากรถดับเพลิงเข้าสู่
ศูน ย์ก ลาง 4 x 21⁄2 x 21⁄2 นิ้ ว รับ น้ า แบบ
ท่อจ่ายน้าดับเพลิงของโครงการ
2 ทาง จากรถดับ เพลิง เข้ า สู่ ท่ อ จ่ า ยน้ า
ดับเพลิงของโครงการ
้
3. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภยั ให้ใช้การได้อ ยู่ - ทางโครงการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภยั
เสมอ ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต หากพบว่ามีการ
ให้ใ ช้ก ารได้อ ยู่เ สมอ ตามค าแนะน าของ
ชารุดหรือใช้การไม่ได้ให้รบี แก้ไขทันที
ผู้ผ ลิต หากพบว่ า มีก ารช ารุ ด หรือ ใช้ก าร
ไม่ได้จะรีบแก้ไขทันที
้
4. ติ ด ป ายแนะน าการใช้ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด ไว้ - อุ ปกรณ์ ดั บ เพลิ ง ที่ ติ ด ตั ้ ง ในโคร งการ
บริเวณทีอ่ ุปกรณ์ตดิ ตัง้ อยู่
มีการติดป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์
5. ติ ด ตั ้ง แบบแปลนแผนผั ง ต าแหน่ งที่ ติ ด ตั ้ง - ทางโครงการมีการติดตัง้ แบบแปลนแผนผัง
อุ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟท์แต่ละ
ต าแหน่ ง ที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ด ับ เพลิง ต่ า ง ๆ
ชัน้ ของอาคาร
บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชัน้ ของอาคาร
6. จัดให้มกี ารอบรมวิธีการใช้อุ ปกรณ์ และระบบ - ทางโครงการจัด ให้ ม ีก ารอบรมวิธีก ารใช้
ป้องกันอัคคีภยั และฝึกอบรมเรือ่ งการซ้อมอพยพ
อุ ป กรณ์ และระบบป้ องกัน อั ค คี ภ ัย และ
ย้ า ยคนเมื่อ เกิด เพลิง ไหม้แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
ฝึ กอบรมเรื่ อ งการซ้ อ มอพยพย้ า ยคน
โครงการ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย เพือ่ ให้
เมือ่ เกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าทีข่ องโครงการ
สามารถใช้งานได้ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
เจ้ า หน้ า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย เพื่อ ให้
สามารถใช้ง านได้ท ัน ท่ ว งที และไม่ต กใจ
กลั ว โ ดย ล่ าสุ ดอ บร มแล ะซั ก ซ้ อ มไป
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-53

-

-

ภาคผนวกที่ 7.22
ภาคผนวกที่ 7.23
ภาคผนวกที่ 7.24
ภาคผนวกที่ 7.25
รูปที่ 3-54

-

รูปที่ 3-55

-

ภาคผนวกที่ 7.26
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 55)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

7. จัดให้มแี ผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคาร - ทางโครงการจัด ให้ม ีแ ผนการป้ องกัน และ
โครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้ าของ
สอดคล้อ งกับ โครงสร้า งการบริห ารงาน และ
โครงการ ต้ อ งปรับ ปรุ ง ให้ส อดคล้อ งกับ
ปรับปรุงให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ท่ไี ด้จาก
โครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้
การฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ท่ีไ ด้ จ ากการ
เพื่อ ให้ไ ด้ แ ผนการป้ องกัน และดับ เพลิง ของ
ฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
โครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของ
โครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
8. จัด ให้ ม ีก ารซ้ อ มการอพยพหนี ไ ฟ และการ - ทางโครงการได้มกี ารประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงาน
ดับเพลิงบางกะปิ เพื่อจัดให้มกี ารซ้อมการ
กับสถานีดบั เพลิงบางกะปิเป็นประจาทุกปี
อพยพหนีไ ฟ และการดับเพลิงของอาคาร
โครงการในเดือน ธันวาคม 2561
9. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้ - ทางโครงการได้จ ัดให้ม ีเส้นทางหนี ไฟ และ
มีส ิ่ง กีด ขวางใด ๆ เพื่อ ให้ ก ารอพยพหนี ไ ฟ
บริเ วณเส้ น ทางการหนี ไ ฟ บัน ไดหนี ไ ฟ
เป็นไปโดยสะดวก
ห้ า มมิใ ห้ ม ีส ิ่ง กีด ขวางใด ๆ เพื่อ ให้ ก าร
อพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก
10.กาหนดพื้นที่จุดรวมพล จานวน 2 แห่ง บริเวณ - ทางโครงการได้ จ ัดให้ ม ีจุ ดรวมพลในพื้นที่
พื้นทีส่ วนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ขนาด
โครงการ จ านวน 2 แห่ ง บริ เ วณทาง
พืน้ ที่ 152.47 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนของ
ทิ ศ ตะวัน ออกของโครงการ และทิ ศ เหนื อ
ผูพ้ กั อาศัย 1 คน ต่อพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล 0.25 ตาราง
ของโครงการ
เมตร (คาดว่ามีผพู้ กั อาศัยภายในโครงการ 586
คน)

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

ภาคผนวกที่ 7.21

-

ภาคผนวกที่ 7.28

-

-

-

รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-18
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 56)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)

8)
-

9)
-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

11.จัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้เป็ นจุดรวมพลที่ - ทางโครงการจัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
เป็นจุดรวมพลทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
12.หากมีก ารเปลี่ย นแปลงต าแหน่ ง จุ ด รวมพล - หากมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งจุดรวมพล
จะต้องแจ้งให้ผู้พกั อาศัยภายในโครงการทราบ
ทางโครงการจะแจ้ง ให้ผู้พ ัก อาศัย ภายใน
โดยทันที
โครงการทราบโดยทันที
การเข้าพักอาศัยของผู้พกั อาศัยจานวน 1. จัดให้มพี ้นื ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ ล่างและบนอาคาร - ทางโครงการจัดให้ม ีพ้ืนที่ส ีเขียวชัน้ พื้นดิน
เ ป็ น พื้ น ที่ ส ี เ ขี ย ว บ ริ เ ว ณ ก ว้ า ง เ พื่ อ เ พิ่ ม
ชัน้ 2 และชัน้ ดาดฟ้า เพื่อช่วยลดการสะท้อง
มาก
ทัศ นีย ภาพที่ร่มรื่น ให้กบั อาคาร โดยปลูกตาม
แสง และเพิม่ ความนุ่ มนวลสบายตา และทาให้
การพัฒนาโครงการ จะทาให้มผี ู้พกั อาศัย
แนวรัว้ ของโครงการ และพืน้ ทีว่ ่างของโครงการ
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
ในบริเวณดังกล่าวเพิม่ มากขึ้น ซึ่งมาจาก
ทัง้ จากการมองภายในโครงการ และจาก
หลากหลายอาชีพ ต่างท้องทีม่ าอยู่ร่วมกัน
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
ในเขตรัว้ โครงการเดีย วกัน อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางความคิด วัฒนธรรมการเป็นอยู่ 2. บารุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งกิง่ ให้ดูสวยงามอยู่ - ทางโครงการได้ม ีการจัดจ้างพนั กงานจาก
เสมอ
บริษัท สวนสวยรังสิต จากัด คอยดูแลรักษา
ตลอดจนจิดใต้สานึกของแต่ละคน กรณีท่ี
พื้น ที่ส ีเ ขีย วและต้ น ไม้ใ นโครงการให้ดูดี
ไม่มกี ารปรับความคิดหรือไม่มกี ารพูดคุย
สวยงามเป็นประจาทุกวัน
หรือ ไม่ ม ีกิจ กรรม อาจก่ อ ให้เ กิด ความ
ขัดแย้งกันได้
- จัด ให้ม ีฝ่ า ยช่ า งและเจ้า หน้ า ที่ค อยตรวจสอบ - ทางโครงการจัดให้มฝี ่ายช่างและเจ้าหน้ าที่
การพลัดตกจากที่สงู
ต าแหน่ ง จุ ด เสี่ย งที่ม ีผ ลต่ อ การพลัด ตกจาก
คอยตรวจสอบต าแหน่ งจุ ด เสี่ย งที่มผี ลต่ อ
การพลัดตกจากทีส่ ูงในช่วงเปิดดาเนินการ
อาคารอย่ างสม่าเสมอ และทาการแก้ไ ขอย่ า ง
การพลัดตกจากอาคารอย่างสม่าเสมอ และ
อ าจมี ส าเห ตุ มาจากการ ข าดคว าม
เร่งด่วน
ทาการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ระมัดระวัง ได้แก่ การทาเศษวัสดุตกหล่น
เช่น กระถางต้นไม้ เป็นต้น

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิ ง
รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-18
-

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-7
ภาคผนวกที่ 7.2

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 57)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.3 อาชี วอนามัยและความ - โครงการจะจัดให้มแี ม่บา้ นเป็ นผูด้ ูเลรักษา
ความสะอาดของโครงการ การจัดการขยะ
ปลอดภัย
มูลฝอย รวมทัง้ มีฝ่ายช่างที่ม ีหน้ า ที่ดู แ ล
ระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการ
ของโครงการตลอดระยะเวลาเปิ ดดาเนิน
โครงการ ได้แก่ ระบบน้ าใช้ ระบบบาบัด
น้ าเสีย ระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้า ระบบ
ระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภยั
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของ
ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ
- ภายในเขตห้วยขวาง มีสถานศึกษาระดับ
4.4 การศึกษา
ต่ าง ๆ ทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนจานวน
หลายแห่ง ซึง่ เมือ่ เทียบกับจานวนนักเรียน
แล้วถือว่าเพียงพอ และยังสามารถรองรับ
บุตรหลานของผู้ท่จี ะย้ายเข้ามาพักอาศัย
ในโครงการและในบริเวณนี้ได้อกี ประกอบ
กับประชาชนในเขตห้วยขวาง มีทางเลือก
การศีกษามากมาย อีกทัง้ รัฐบาลมีนโยบาย
ในการสนั บ สนุ น ทางการศึก ษามีร ะบบ
เงิ น กู้ ย้ื ม ท าให้ ผู้ ท่ี ม ี ค ว ามตั ้ง ใจ ใ น
การศึกษาต่อมีโอกาสและมีความพยายาม
มากยิง่ ขึ้นที่จะเลือกเข้ารับการศึกษาจาก
สถาบันทีต่ รงกับความพึงพอใจสูงสุด

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 58)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4.5 ศาสนา

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ
ั หาด้ า นการ
- เนื่ อ งจากคนไทยไม่ ม ี ป ญ
แบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
มีการใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างประสมกลมกลืน
ดัง นั ้น คาดว่ า ทัง้ ช่ ว งก่ อ สร้ า งและเปิ ด
ดาเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านนี้
น้อยมาก

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
-

4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ - โ คร งการ จั ด ให้ ม ี ร ะ บบรั ก ษ าคว าม 1. จัดให้มแี ผนงานความปลอดภัย เรื่อ งยาเสพติด - ทางโครงการจัดให้มแี ผนงานความปลอดภัย
ปลอดภั ย ในโครงการอย่ างเข้ ม งวด
ของโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องทาแผน
เรื่อ งยาเสพติดของโครงการ โดยเจ้า ของ
ประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ร ั ก ษาความ
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ
โครงการต้ อ งท าแผนให้ ส อดคล้ อ งกับ
ปลอดภั ย ตลอด 24 ชั ว่ โมง สามารถ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ต า ร ว จ
โครงสร้า งการบริห ารงานโครงสร้า งการ
ตรวจสอบผู้ เ ข้ า มาเยี่ ย มเยื อ นภายใน
ปราบปรามยาเสพติด และส านักงานตรวจคน
บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
โครงการได้ตลอดเวลาจึงคาดว่าสามารถ
เข้าเมืองเป็นประจาทุกปี
กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
ให้ความปลอดภัยต่อผูพ้ กั อาศัย และพื้นที่
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ใกล้เคียงโครงการได้อย่างเพียงพอ
2. รณรงค์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลอาคาร ติ ด บอร์ ด - ทางโครงการมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
และให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษของยาเสพติด
ยาเสพติด
3. จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ออกตรวจ - ทางโครงการจัด ให้ม ีเ จ้า หน้ า ที่ร ัก ษาความ
ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อดูแล
ปลอดภัย ออกตรวจดูแ ลความเรีย บร้อ ย
ความเรี ย บร้ อ ยประจ าจุ ด บริ เ วณด้ า นหน้ า
ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อดูแลความเรียบร้อ ย
โครงการตลอดเวลา
ป ร ะ จ า จุ ด บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า โ ค ร งการ
ตลอดเวลา

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

ภาคผนวกที่ 7.29
ภาคผนวกที่ 7.30

-

รูปที่ 3-56

-

รูปที่ 3-44
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 59)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

4.7 การป้ องกันอัคคีภยั

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. จัดให้มกี ล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก - ทางโครงการจัดให้ม ีกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
โครงการและบริเวณจุดอับในทุก ๆ ชัน้ ของอาคาร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอับ
พักอาศัยภายในโครงการ และระบบศูนย์ร ับแจ้ง
ในทุ ก ๆ ชัน้ ของอาคารพัก อาศัย ภายใน
เหตุ ฉุ ก เฉิ น เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้น
โครงการ และระบบศูนย์ร ับแจ้งเหตุ ฉุ กเฉิน
เจ้าหน้าที่โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์ร ับ
เมื่อมีเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น เกิดขึ้น เจ้าหน้ าที่
แจ้งเหตุของหน่ วยงานฉุ กเฉิน เช่น สถานีต ารวจ
โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รบั แจ้งเหตุ
หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล
ของหน่ ว ยงานฉุ ก เฉิ น เช่ น สถานี ต ารวจ
หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล
้
1. ติ ดตั ง้ ระบบป องกัน อัค คีภ ัย และระบบระบาย - ทางโครงการจัดให้มแี ละติดตัง้ ระบบป้องกัน
อากาศได้ระบุ ไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็ นไปตามกฏ
อัคคีภยั และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ใน
กระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฏกระทรวง
รายงานฯ ซึ่งเป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่
ฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47
พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึง
(พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม
้
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องระบบปองกันอัคคีภยั
อาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบป้องกันอัคคีภยั

- โครงการจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ความสูง
7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ จานวน 1 อาคาร ซึ่ง
จัดให้มอี ุปกรณ์ เตือนและป้องกันอัคคีภ ยั
อย่างครบถ้วนตามกฏหมาย ประกอบกับ
อยู่ใกล้กบั สถานีดบั เพลิงบางกะปิมากที่สุด
สามารถเข้าถึงพืน้ ทีห่ ากเกิดเหตุฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถให้การช่วยเหลือ
ส นั บ ส นุ น ซึ่ ง กั น แล ะ กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
2. จัดให้มหี วั รับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร จานวน 1 จุด - ทางโครงการจัดให้ม ีห ัวรับน้ าดับเพลิงนอก
ประสิทธิภาพและฉับไว
เป็ นท่อขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 4 x 2 1⁄2 x 2 1⁄2
อาคาร จานวน 1 ชุด เป็ นท่อขนาดเส้นผ่ าน
นิ้ว รับน้ าแบบ 2 ทาง จากรถดับเพลิงเข้าสู่ท่อจ่าย
ศู น ย์ ก ลาง 4 x 21⁄2 x 21⁄2 นิ้ ว รั บ น้ าแบบ
น้าดับเพลิงของโครงการ
2 ทาง จากรถดับเพลิงเข้าสู่ท่อจ่ายน้ าดับเพลิง
ของโครงการ
้
3. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภยั ให้ใช้การได้อ ยู่ - ทางโครงการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภยั
เสมอ ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต หากพบว่าชารุด
ให้ใ ช้ก ารได้อ ยู่เ สมอ ตามค าแนะน าของ
หรือใช้การไม่ได้ให้รบี แก้ไขทันที
ผู้ผ ลิต หากพบว่ า มีก ารช ารุ ด หรือ ใช้ก าร
ไม่ได้จะรีบแก้ไขทันที

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-50
รูปที่ 3-51

-

รูปที่ 3-52

-

รูปที่ 3-53

-

ภาคผนวกที่ 7.22
ภาคผนวกที่ 7.23
ภาคผนวกที่ 7.24
ภาคผนวกที่ 7.25
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 60)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.7 การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

4. ติ ด ป้ ายแนะน าการใช้ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด ไว้ - อุ ปกรณ์ ดั บ เพลิ ง ที่ ติ ด ตั ้ ง ในโคร งการ
บริเวณทีอ่ ุปกรณ์ตดิ ตัง้ อยู่
มีการติดป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์

-

รูปที่ 3-54

5. ติ ด ตั ้ง แบบแปลนแผนผั ง ต าแหน่ งที่ ติ ด ตั ้ง - ทางโครงการมีการติดตัง้ แบบแปลนแผนผัง
อุ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละ
ต าแหน่ ง ที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ด ับ เพลิง ต่ า ง ๆ
ชัน้ ของอาคาร
บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชัน้ ของอาคาร
6. จัด ให้ม ีก ารอบรมวิธีก ารใช้อุ ป กรณ์ แ ละระบบ - ทางโครงการจัด ให้ ม ีก ารอบรมวิธีก ารใช้
ป้องกันอัคคีภยั รวมถึงแหล่งน้ าสารองดับเพลิง
อุ ป กรณ์ และระบบป้ องกัน อั ค คี ภ ัย และ
ของอาคารจากชัน้ ดาดฟ้าและฝึ กอบรมเรื่องการ
ฝึ ก อบรมเรื่อ งการซ้อ มอพยพย้า ยคนเมื่อ
ซ้ อ มอ พ ยพย้ า ยคนเมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไ หม้ แ ก่
เกิด เพลิง ไหม้แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ข องโครงการ
เจ้าหน้ าที่ข องโครงการ เจ้าหน้ าที่ร กั ษาความ
เจ้ า หน้ า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย เพื่อ ให้
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทนั ท่วงทีและ
สามารถใช้ง านได้ท ัน ท่ ว งที และไม่ต กใจ
ไม่ตกใจกลัว
กลัว โดยล่ า สุ ด อบรมและซัก ซ้ อ มไปเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
้
7. จัดให้มแี ผนการปองกันและดับเพลิงของอาคาร - ทางโครงการจัด ให้ม ีแ ผนการป้ องกัน และ
โครงการโดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของ
สอดคล้ อ งกับ โครงสร้า งการบริก ารงานและ
โครงการ ต้ อ งปรับ ปรุ ง ให้ส อดคล้อ งกับ
ปรับปรุงให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ ท่ไี ด้ตาก
โครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้
การฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ท่ีไ ด้ จ ากการ
เพื่อ ให้ไ ด้ แ ผนการป้ องกัน และดับ เพลิง ของ
ฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
โครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของ
โครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

-

รูปที่ 3-55

-

ภาคผนวกที่ 7.26

-

ภาคผนวกที่ 7.27

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 61)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4.7 การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

8. จั ด ให้ ม ี ก ารซ้ อ มการอพยพหนี ไ ฟและการ - ทางโครงการได้มกี ารประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงของโครงการโดยประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงบางกะปิ เพื่อจัดให้มกี ารซ้อมการ
ดับเพลิงบางกะปิ เป็นประจาทุกปี
อพยพหนีไ ฟ และการดับเพลิงของอาคาร
โครงการในเดือนธันวาคม 2561
9. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้ - ทางโครงการได้จ ัดให้ม ีเส้นทางหนี ไฟ และ
มีส ิ่ง กีด ขวางใด ๆ เพื่อ ให้ ก ารอพยพหนี ไ ฟ
บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้าม
เป็นไปโดยสะดวก
มิให้มสี งิ่ กีดขวางใด ๆ เพื่อให้การอพยพหนี
ไฟเป็นไปโดยสะดวก
10. กาหนดให้มพี ้นื ที่จุดรวมพล ไม่น้อยกว่า 1 คน - ทางโครงการได้ จ ัดให้ ม ีจุ ดรวมพลในพื้นที่
ต่ อ พื้ น ที่ 0.25 ตารางเมตร โดยจุ ด รวมพล
โครงการ จ านวน 2 แห่ ง บริ เ วณทางทิ ศ
ดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลีย่ นแปลง
ตะวันออกของโครงการ และทิศเหนื อของ
ได้ โดยประเมินจากการฝึ กซ้อมการหนีไฟและ
โครงการ
ดับเพลิงประจาปี
11. จัดให้มปี ้ ายระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็ นจุ ดรวม - ทางโครงการจัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้
พลทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
เป็นจุดรวมพลทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน

-

ภาคผนวกที่ 7.28

-

-

-

รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-18

-

รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-18

12. หากมีก ารเปลี่ย นแปลงต าแหน่ ง จุ ด รวมพล - หากมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งจุดรวมพล
จะต้องแจ้งให้ผพู้ กั อาศัยภายในโครงการทราบ
ทางโครงการจะแจ้ง ให้ผู้พ ัก อาศัย ภายใน
โดยทันที
โครงการทราบโดยทันที

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 62)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. จัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย วชัน้ พื้น ดิน และชัน้ ดาดฟ้ า - ทางโครงการจัดให้ม ีพ้ืนที่ส ีเขียวชัน้ พื้นดิน
4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ 1) การบดบังทัศนี ภาพ
เพื่อ ช่ ว ยลดการสะท้ อ นแสง และเพิ่ม ความ
ชัน้ 2 และชัน้ ดาดฟ้า เพื่อช่วยลดการสะท้อง
- อาคารของโครงการเป็ นอาคารสล.ขนาด
ทัศนี ยภาพ
นุ่ มนวลสบายตา และทาให้อ าคารโครงการไม่
แสง และเพิม่ ความนุ่ มนวลสบายตา และทาให้
ความสูง 7 ชัน้ และ 1 ชัน้ ใต้ดนิ จานวน 1
แข็งแรงกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ท่ดี ที งั ้ จากการมอง
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
อาคาร ที่มกี ารตกแต่ งสภาพภูมสิ ถาปตั ย์
ภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ ภ ายใน
ทัง้ จากการมองภายในโครงการ และจาก
โดยการปลู ก ไม้ย ืน ต้ น และไม้ค ลุ ม ดิน
โครงการ
ขนาดพื
น
้
ที
ท
่
ง
ั
้
สิ
น
้
604.52
ตารางเมตร
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
โดยรอบเพื่อ ให้เกิด ความร่ มรื่น รวมทัง้
สถาปตั ยกรรมของโครงการตกแต่ งสีส ัน 2. บริเวณแนวเขตที่ดินจัดให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้น - ทางโครงการจัดให้มรี วั ้ ถาวรกัน้ แนวเขตทีด่ นิ
และตลอดแนวอาคารด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ด้วยโทนสีอ่อนสบายตา เช่น สีขาว สีเทา
และทิศ ตะวัน ตก เพื่อ สามารถช่ว ยดูดซับ และ
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
และสีเทาเข้ม เพื่อพิจารณาร่วมกับสภาพ
่
กรองฝุน กลิน่ จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ อีกทัง้
โครงการ และรัว้ ทางทิศตะวันตก ทัง้ นี้ ทาง
พืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ โครงการ พบว่ามีลกั ษณะ
ยังสามารถช่ว ยลดการคายความร้อ นของผนัง
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน้ 2 ของ
ชุ มชนเมืองส่ วนใหญ่ เป็ น บ้านพักอาศัย
อาคาร และยังเป็ นแนวกาบังสายตา เพิม่ ความ
อาคารเพื่ อช่ ว ยดู ดซั บ และกรองฝุ่ น กลิ่น
อพาร์ ท เม้น ท์ อาคารพาณิ ช ย์ ร้ า นค้ า
เป็นส่วนตัวให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ
จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ อีกทัง้ ยังสามารถ
ร้านอาหาร และสานักงาน
ช่วยลดการคายความร้อนของผนังอาคาร และ
- โครงการออกแบบให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเขีย วรวม
ยังเป็นแนวกาบังสายตา เพิม่ ความเป็นส่วนตัว
ทัง้ หมด 604.52 ตารางเมตร คิด เป็ น
ให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ
สัดส่วน 1 คน ต่อพื้นทีส่ เี ขียว 1.03 ตาราง
เมตร บริ เ วณชั ้น ล่ า งและบนอ าคาร 3. จัด ให้ม ีก ระจกที่ม ีค่ า การสะท้อ นแสงตามกฏ - ทางโครงการจัดให้มกี ระจกทีม่ คี ่าการสะท้อน
โครงการ
กระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
แสงตามกฏกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
- การออกแบบโครงการโรงแรมและอาคาร
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม
อยู่ อ าศั ย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok
27 กล่ า วว่ า “วัส ดุ ท่ีเ ป็ น ผิว ของผนัง ภายนอก
อาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุท่ี
Residences ความสูง 7 ชัน้ และ 1 ชัน้ ใต้
อาคาร จะต้อ งมีปริมาณการสะท้อ นแสงได้ไ ม่
เป็ น ผิว ของผนังภายนอกอาคาร จะต้อ งมี
ดิน จานวน 1 อาคาร จัดให้มรี ะยะถอยร่น
เกินร้อยละ 30”
ปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30”
2.20 (ผนังทึบ) – 13.45 เมตร

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3

-

รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 63)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. คอยดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ ส ี เ ขี ย ว และต้ น ไม้ ใ น - ทางโครงการได้ม ีการจัดจ้างพนั กงานจาก
โครงการให้ดดู สี วยงามอยู่เสมอ
บริษัท สวนสวยรังสิต จากัด คอยดูแลรักษา
พื้น ที่ส ีเ ขีย วและต้ น ไม้ใ นโครงการให้ดูดี
สวยงามเป็นประจาทุกวัน
5. เจ้ า ของโครงการท าหนั ง สื อ แจ้ ง ต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
บ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทัศนียภาพ
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
ดัง กล่ า วได้ ทัง้ นี้ ให้แ จ้ง เจ้า ของโครงการได้
ซึ่งปจั จุบนั โครงการยังไม่พบว่ ามีกรณี ท่ีเกิด
ตัง้ แต่เริม่ การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง
ข้อร้องเรียนเรือ่ งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
ภายหลังเปิดดาเนินการเป็ นเวลา 1 ปี กรณีทท่ี งั ้
บังคลื่นรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตัง้ คณะกรรมการ
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
ไตรภาคีขน้ึ มาเพื่อเจรจาหาข้อยุตทิ เ่ี ป็ นธรรมต่อ
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปด าเนิ นการ
่
ทั ้ง ส อ งฝ า ย โ ดย ค ณะ กร ร มการ ไ ต ร ภ า คี
แก้ไขตามทีม่ าตรการกาหนด
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการก่ อ สร้ า งโครงการ และบุ ค คลหรื อ
หน่ วยงานทีเ่ ป็ นกลาง และทัง้ สองฝา่ ยยอมรับ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-7
ภาคผนวกที่ 7.2

-

รูปที่ 3-8
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 64)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- เจ้ า ของโครงการท าหนั ง สื อ แเจ้ ง ต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ 2) การบดบังทิ ศทางลม
บ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทิศทางลม
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
พื้นที่ท่ีจะได้ร ับผลกระทบด้านทิศทางลม
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
ได้แก่
กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
 กลุ่ ม อาคารที่ อยู่ ด้ า นทิ ศใต้ และทิ ศ
ดังกล่าวได้ทงั ้ นี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตงั ้ แต่
ซึ่งปจั จุบนั โครงการยังไม่พบว่ ามีกรณี ท่ีเกิด
ตะวันตก
เริม่ การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลัง
ข้อร้องเรียนเรือ่ งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
- จะได้รบั ผลกระทบจากอิทธิพลจากลมมรสุม
เปิดดาเนินการเป็นเวลา 1 ปี กรณีทท่ี งั ้ 2 ฝา่ ยตก
บังคลื่นรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
ตะวันตกเฉียงใต้ต งั ้ แต่ช่วงเดือนธันวาคมลงกัน ไม่ไ ด้ ต้อ งจัดตัง้ คณะกรรมการไตรภาคี
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
กุ มภาพันธ์ ซึ่งเป็ นฤดู หนาว ระยะเวลา
ขึ้นมาเพื่อเจรจรหาข้อยุ ติท่เี ป็ นธรรมต่ อทัง้ สอง
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปด าเนิ นการ
ประมาณ 3 เดือน
่
ฝ
า
ย
โดยคณะกรรมการไตรภาคี
ประกอบด้
ว
ย
แก้ไขตามทีม่ าตรการกาหนด
- บริเวณทีต่ ดิ กับโครงการด้านนี้ ประกอบด้วย
เจ้ า ของโครงการ ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการ
ทิ ศใต้ คือ บ้านพักอาศัยสูง 2 ชัน้ จานวน
ก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ ป็น
7 หลัง เลขที่ 9/1-9/7 ถัดไปเป็ นถนนซอย
กลางและทัง้ สองฝา่ ยยอมรับ
เพชรบุร ี 47 แยก 3
ทิ ศตะวันตก คือ อาคารโรจน์ศลิ ป์ สูง 4 ชัน้
เลขที่ 11 และอาคารอัศวิน แมนชัน่ สูง 5
ชัน้ เลขที่ 11/11 ถัดไปโรงพยาบาลหัวใจ
กรุงเทพ
คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบเรื่องกระแสลมใน
ระดับทีอ่ าจส่งผลให้อาคารข้างเคียงโดยรอบ
มีอุณภูมเิ พิม่ สูงขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากภาวะ
อากาศถ่ ายเทหมุ นเวียนน้ อยลง ซึ่งทาง
โครงการได้จดั ให้มมี าตรการชดเชยเยียวยา
ให้ แ ก่ บ้ า นพั ก อาศั ย โดยรอบที่ ไ ด้ ร ั บ
ผลกระทบจนเป็ นทีพ่ อใจทัง้ สองฝา่ ย

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-8
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 65)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ
กลุ่ ม อาคารที่ อยู่ ด้ า นทิ ศเหนื อและ
ตะวันออก
- จะได้ร ับ ผลกระทบจากอิท ธิพ ลของลม
มรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตัง้ แต่ ช่ ว ง
เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็ นฤดูรอ้ น
และฤดูฝนมีระยะเวลาประมาณ 9 เดือน
- บ ริ เ ว ณ ที่ ติ ด กั บ โ ค ร ง ก า ร ด้ า น นี้
ประกอบด้วย
ทิ ศเหนื อ คือ ถนนซอยเพชรบุร ี 47 (ซอย
ศูนย์วจิ ยั ) ความกว้างประมาณ 7.0 เมตร
ถั ด ไปเป็ นโรงแรม อมารี เ รสซิ เ ดนซ์
กรุงเทพ สูง 8 ชัน้ และกลุ่มบ้านพักอาศัย
ทิ ศตะวันออก คือ อาคารพักอาศัยสูง 3
ชัน้ เลขที่ 5/14 และกลุ่มบ้านพักอาศัยสูง
2 ชั น้ 5/1-5/15 ถั ด ไปเป็ นถนนซอย
เพชรบุร ี 47
คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบเรือ่ งกระแสลมใน
ระดั บ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ อ าคารข้ า งเคี ย ง
โดยรอบมี อุ ณ ภู ม ิ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย
เนื่ อ งจากภาวะอากาศถ่ ายเทหมุน เวียน
น้อยลงซึง่ ทางโครงการได้จดั ให้มมี าจรการ
ชดเชยเยียวยาให้แก่บา้ นพักอาศัยโดยรอบ
ที่ไ ด้ร ับผลกระทบจนเป็ นที่พอใจทัง้ สอง
ฝา่ ย



จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 66)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- เจ้ า ของโครงการท าหนั ง สื อ แจ้ ง ต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ 3) การบดบังแสงแดด
บ้านพักอาศัย ใกล้เคีย งหากถูกบดบังแสงแดด
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)
1. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูร้อน
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)
กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ไ ขผลกระทบ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
- ผลกระทบแบบมีนัยส าคัญมาก หมายถึง
ดัง กล่ า วได้ ทัง้ นี้ ให้แ จ้ง เจ้า ของโครงการได้
ซึ่งปจั จุบนั โครงการยังไม่พบว่ ามีกรณี ท่ีเกิด
กลุ่ มที่ไ ด้ ร ับแสงเป็ น ระยะเวลาต่ อ เนื่ อ ง
ตัง้ แต่เริม่ การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง
ข้อร้องเรียนเรือ่ งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
ยาวนานตัง้ แต่ 4 ชัวโมง
่ ขึน้ ไป คือ บางส่วน
ภายหลังเปิดดาเนินการแล้วเป็ นเวลา 1 ปี กรณี
บังคลื่นรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
ของอาคารอยู่ อ าศัย รวมโรจน์ ศ ิล ป์ และ
่
ที่ ท ั ้ ง 2 ฝ า ย ต ก ล ง กั น ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง จั ด ตั ้ ง
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
อาคารอัศวิน แมนชัน่ และกลุ่ มบ้ านพัก
คณะกรรมการไตรภาคีข้นึ มา เพื่อเจรจาหาข้อ
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปด าเนิ นการ
อาศัย ด้านทิศตะวันตก เลขที่ 9/1-9/9
่
ยุ
ต
ท
ิ
เ
่
ี
ป็
น
ธรรมต่
อ
ทั
ง
้
สองฝ
า
ย
โดนคณะกรรมการ
แก้ไขตามทีม่ าตรการกาหนด
ผลกระทบแบบมี นั ย ส าคั ญ ปานกลาง
ไตรภาคี ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ ด้รบั
หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคล
ต่อเนื่องยาวนานตัง้ แต่ 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน 4
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น กลาง และทัง้ สองฝ่ า ย
ชัวโมง
่ คือ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
ยอมรับ
ผลกระทบในช่ วงบ่ าย ตัง้ แต่ ช่ ว งเวลา
12.00 น. เป็นต้นไป
- ผลกระทบแบบมีนัยส าคัญมาก หมายถึง
กลุ่ มที่ไม่ได้ร บั แสงเป็ นระยะเวลาต่ อเนื่ อง
ยาวนานตัง้ แต่ 4 ชัว่ โมง ขึ้นไป คือ กลุ่ ม
บ้ า นพัก อาศัย เลขที่ 5/4-5/15 ด้ า นทิ ศ
ตะวันออก
- ผลกระทบแบบมี นั ย ส าคั ญ ปานกลาง
หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องยายนานตัง้ แต่ 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน 4
ชั ว่ โมงคื อ พื้ น ที่ บ างส่ วนของอาคาร
ศูนย์วจิ ยั เรสซิเดนซ์
จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

รูปที่ 3-8

3-68

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 67)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ 2. การบกบังแสงแดดในช่วงฤดูฝน
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)
ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)
- ผลกระทบแบบมีนัยสาคัญ หมายถึง กลุ่มที่
ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน
ตัง้ แต่ 4 ชัว่ โมง ขึ้นไป คือ บางส่ วนของ
อาคารอยู่อาศัยรวมโรจน์ ศ ิลป์ และอาคาร
อัศวิน แมนชัน่ และกลุ่มบ้านพักอาศัยด้าน
ทิศใต้ เลขที่ 9/3-9/9
- ผลกระทบแบบมี นั ย ส าคั ญ ปานกลาง
หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องยาวนานตัง้ แต่ 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน 4
ชัว่ โมง คือ กลุ่ มบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้
ประมาณ 4 หลัง เลขที่ 11/14-11/20
ผลกระทบในช่ วงบ่ าย ตัง้ แต่ ช่ ว งเวลา
12.00 น. เป็นต้นไป
- ผลกระทบแบบมีนัยสาคัญ หมายถึง กลุ่มที่
ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน
ตัง้ แต่ 4 ชัว่ โมง ขึ้นไป คือ กลุ่ มบ้านพัก
อาศัย ด้านทิศตะวันออก เลขที่ 5/1-5/15
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยส าคัญปานกลาง
หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องยาวนานตัง้ แต่ 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน 4
ชั ว่ โมง คื อ พื้ น ที่ บ างส่ ว นของอาคาร
ศูนย์วจิ ยั เรสซิเดนซ์

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

3-69

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 68)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

4 . 8 สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ 3. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูหนาว
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)
ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)
- ผลกระทบแบบมีนัยสาคัญมาก หมายถึง
กลุ่มที่ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง
ยาวนานตั ้ง แต่ 4 ชั ว่ โมง ขึ้ น ไป คื อ
บางส่วนของอาคารอยู่อาศัยรวมโรจน์ ศลิ ป์
และอาคารอัศวิน แมนชัน่
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสาคัญปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั แสงเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องยาวนานตัง้ แต่ 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน
4 ชัว่ โมง คือ โรงพยาบาลหัว ใจกรุ งเทพ
ผลกระทบในช่วงบ่าย ช่วงเวลา 12.00 น.
เป็นต้นไป
- ผลกระทบแบบมีนัยสาคัญมาก หมายถึง
กลุ่มที่ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง
ยาวนานตัง้ แต่ 4 ชัวโมง
่
ขึ้นไป คือ กลุ่ ม
บ้านพักอาศัยเลขที่ 5/4-5/15 และบางส่วน
ของโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
- ผลกระทบแบบมี นั ย ส าคั ญ ปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั แสงเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องยาวนานตัง้ แต่ 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน
4 ชัวโมง
่
คือ พื้นที่บางส่ วนของบ้านพัก
อาศัยเลขที่ 17 และศูนย์วจิ ยั เรสซิเดนซ์

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 69)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4 . 9 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง 1. การสารวจครัง้ ที่ 1 ด้วยแบบสอบถาม โดยมี - ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันด้านคุณภาพอากาศ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ตามหัวข้อ 2.1 ระดับเสียง ตามหัว ข้อ 1.4 การ
อย่างเคร่งครัด
ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น มีดงั นี้
ประชาชน
ใช้น้ า ตามหัว ข้อ 3.1 การใช้ไ ฟฟ้า ตามหัวข้อ
( 1 ) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ด้ ว ย กลุ่มที่ 1 พืน้ ทีต่ ดิ โครงการ
3.2 การจัดการขยะ ตามหัวข้อ 3.3 การระบาย
- เงาจากอาคารโครงการ ทาให้บดบังแสงแดด
แบบสอบถาม ครัง้ ที่ 1
น้ าและการป้องกันน้ าท่วม ตามหัวข้อ 3.4 การ
บริเวณบ้านพักอาศัย
บาบัดน้ าเสีย ตามหัวข้อ 3.5 การคมนาคมและ
- ทาให้การจราจรติดขัด
การขนส่ ง ตามหั ว ข้ อ 3.6 ความปลอดภั ย
- อาคารโครงการขวางทิศทางลม
สาธารณะตามหัว ข้อ 4.6 สุ น ทรีย ภาพและ
- โครงการแย่ งใช้น้ าประปาของชุมชน ทาให้
ทัศนียภาพตามหัวข้อ 4.8 อย่างเคร่งครัด
แรงดันน้าลดลง
- ควรมีพ้นื ทีใ่ นการจอดรถของอาคารให้เพียงพอ
และมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้ส่ งผล
กระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ
- ควรมีการลอกรางระบายน้ าในพื้นที่ก่อนเปิด
โครงการอีกครัง้
- ควรมีเอกสารยืนยันจากการประปานครหลวง
ว่าบริเวณพื้นที่โครงการมีน้ าใช้เพียงพอต่ อ
การดาเนินการ
- อากาศไม่ถ่ายเท บริเวณด้านประชิดอาคาร
โครงการ
- ทาให้มไี อเสียรถยนต์จากการวิง่ เข้าออกพื้นที่
โครงการมายังบ้านพักอาศัยข้างเคียง
- ท าให้เกิดความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
ระบายสู่พน้ื ทีใ่ กล้เคียง
- ทาให้เกิดเสียงรถยนต์และกิจกรรมของผูพ้ กั
อาศัยในโครงการ
จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

3-71

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 70)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

( 1 ) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ด้ ว ย
แบบสอบถาม ครัง้ ที่ 1
(ต่อ)

- ท าให้ เกิ ดความไม่ ปลอดภัยในชีว ิตและ
ทรัพย์สนิ จากผูพ้ กั อาศัย
- ท าให้ สุ น ทรี ย ภาพ แล ะ ทั ศ นี ย ภ า พ
เปลีย่ นแปลงไป
- อาคารโครงการ ทาให้บดบังแสงแดด
- โครงการใช้ไฟฟ้า อาจทาให้กระแสไฟฟ้าของ
ชุมชนเดิมไม่เพียงพอ
- อาจมีกลิน่ เหม็นและน้ าเสียจากห้องพักขยะ
รวมของโครงการมายังพื้นทีข่ า้ งเคียง หากไม่
มีการจัดการทีด่ ี
- กังวลเรื่องการระบายน้ าและน้ าท่วมขังพื้นที่
โดยรอบ
กลุ่มที่ 2 3 และ 4 ห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะ
1,000 เมตร
1. ทาให้การจราจรติดขัดมากกว่าเดิม
2. โครงการควรจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการให้เพียงพอ โดยไม่รบกวน
การใช้น้าของชุมชน
3. การระบายน้าและน้าท่วมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
4. ควรมีเจ้าหน้าที่จดั ระบบการจราจรภายใน
โครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบไปยังผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนภายนอกโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุยายน 2562

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดาเนิ นการ (ต่อ 71)
องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

( 1 ) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ด้ ว ย 5. การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ถนนมาก
ขึ
้
น
ปริ
ม
าณรถยนต์
ท
่
ี
เ
พิ
่
ม
ขึ
้
น
ของ
แบบสอบถาม ครัง้ ที่ 1
โครงการจะทาให้การจราจรติดขัด
(ต่อ)
6. ควรจัดระบบการจราจรภายในโครงการ
ที่ ดี โดยไม่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน
บริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล
7. ทาให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดขี น้ึ เนื่องจาก
โครงการเปิ ด ให้บริก ารด้านที่พ ัก แรม
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ผู้ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง
โรงพยาบาล
(2) การสัมภาษณ์ ครังที
้ ่2
2. การสารวจครัง้ ที่ 2 การสัมภาษณ์ โดย - ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
นามาตรการทีโ่ ครงการได้ขอ้ ห่วงกังวลจาก
การสัม ภาษณ์ ครัง้ ที่ 1 ไปเสนอให้ ก ับ
กลุ่ มเป้ าหมายที่ค าดว่ าได้ร ับผลกระทบ
โดยตรงที่อยู่โดยรอบโครงการ และพื้นที่
อ่อนไหว

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ทางโครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนด
ไว้อย่ างเคร่ งครัด ตามข้อห่ วงกังวลในด้าน
ต่างๆ ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ครัง้ ที่ 1 ไปเสนอ
ต่อประชาชนทีอ่ ยู่โดยรอบโครงการ และพื้นที่
อ่ อนไหวในระยะ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ท าการ
สารวจเมือ่ วันที่ 12-23 พฤษภาคม และวันที่ 924 มิ ถุ น ายน 2558 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า
มาตรการที่ โ ครงการน าเสนอแต่ ล ะด้ า น
เพียงพอที่จะนาไปปฎิบตั ิ โดยมีขอ้ ห่วงใยให้
ทางโครงการและผู้ ร ับ เหมาน ามาตรการ
ลดผลกระทบที่ น าเสนอไปปฎิ บ ั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด

3-73

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-1 พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ พืน้ ดิน

รูปที่ 3-2 พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ 2 ของอาคาร

รูปที่ 3-3 พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ ดาดฟ้าของโครงการ

รูปที่ 3-4 รัว้ ถาวรแนวเขตทีด่ นิ ทางทิศใต้

รูปที่ 3-5 รัว้ ถาวรแนวเขตทีด่ นิ ทางทิศตะวันออก

รูปที่ 3-6 รัว้ ถาวรแนวเขตทีด่ นิ ทางทิศตะวันตก

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-74

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-7 พนักงานดูแลรักษาพืน้ ที่สเี ขียวและต้นไม้ภายพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-8 ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบจากโครงการ

รูปที่ 3-9 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รูปที่ 3-10 ป้ายจากัดความเร็วของรถทีเ่ ข้า-ออกโครงการ

3-75

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-11 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองติดตัง้ ในพืน้ ที่
ทีเ่ หมาะสม

รูปที่ 3-12 ป้ายคาแนะนาการปฏิบตั ติ นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

7.ควรหลีกเหลีย่ งการใช้ลฟิ ต์ในขณะทีเ่ กิดพายุฟ้าคะนอง
หรือในตกหนัก หรือขณะเกิดแผ่นดินไหว

รูปที่ 3-12 (ต่อ) ป้ายคาแนะนาการปฏิบตั ติ นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

รูปที่ 3-13 ติดตัง้ ไฟฉายในห้องพักแต่ละห้อง

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รูปที่ 3-14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

3-76

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-15 เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ

รูปที่ 3-16 ถังดับเพลิงเคมีตดิ ตัง้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-17 จุดรวมพลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ

รูปที่ 3-18 จุดรวมพลทางด้านทิศเหนือของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-77

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-19 ระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ

รูปที่ 3-20 บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิง้

รูปที่ 3-21 ถังดักไขมันสาเร็จรูปใต้อ่างล้างจานในสานักงาน

รูปที่ 3-22 แม่บา้ นตักตะกอนออกจากถังดักไขมัน

รูปที่ 3-23 สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอน

รูปที่ 3-24 ถังเก็บน้ าสารองใต้ดนิ ของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-78

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-25 อุปกรณ์ในห้องน้ าชนิดประหยัดน้ า

รูปที่ 3-26 ป้ายรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด

รูปที่ 3-27 ช่องเพื่อเข้าซ่องบารุงถังเก็บน้ าสารองชัน้ ใต้ดนิ

รูปที่ 3-28 แผงกัน้ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

รูปที่ 3-29 หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-79

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-30 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ

รูปที่ 3-31 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน

รูปที่ 3-32 ถังขยะมูลฝอยในห้องพัก

รูปที่ 3-33 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-80

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-34 แม่บา้ นทาความสะอาดทีพ่ กั มูลฝอย

รูปที่ 3-35 แม่บา้ นเก็บขยะจากถังขยะในแต่ละชัน้

รูปที่ 3-36 ท่อระบายน้ าเสียในห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ
จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รูปที่ 3-37 ข้อความ เปิ ดแล้วกรุณาปิ ดให้มดิ ชิด บริเวณ
หน้าห้องพักขยะ
3-81

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-38 รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิง้

รูปที่ 3-39 ล้างทาความสะอาดท่อระบายน้ าโดยรอบอาคาร

รูปที่ 3-40 แนวท่อระบายน้ ารอบพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-41 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี
ตะแกรงปิ ด

รูปที่ 3-42 บ่อพักน้ าในพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-43 ป้ายสัญญาณจราจรในพืน้ ทีโ่ ครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-82

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-44 เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-45 เครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถใน
พืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-46 ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-47 เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกโครงการ

รูปที่ 3-48 ลานจอดรถของโครงการ

รูปที่ 3-49 ทีจ่ อดรถจักรยานยนต์ของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-83

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-50 กล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 3-51 กล้อง CCTV บริเวณจุดอันตรายในอาคาร

รูปที่ 3-52 ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

3-84

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-52 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภยั ของโครงการ

รูปที่ 3-53 หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รูปที่ 3-54 ป้ายวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง

3-85

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-55 แผนผังติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิงและทางหนีไฟ
บริเวณโถงลิฟต์

รูปที่ 3-56 ประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายของ
สารเสพติด

รูปที่ 3-57 พัดลมระบายอากาศบริเวณลานจอดรถ

รูปที่ 3-58 ทีพ่ กั สูบบุหรีน่ อกอาคารโครงการ

รูปที่ 3-59 มุมพักผ่อนบริเวณชัน้ ดาดฟ้าของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562

รูปที่ 3-60 พนักงานทาความสะอาดในพืน้ ทีโ่ ครงการ

รูปที่ 3-61 ห้องออกกาลังกายของโครงการ

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

รูปที่ 3-62 รถบริการรับส่งผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
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