บทที่ 1
บทนำ
1.1 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป
1.1.1 ชือ่ โครงกำร
1.1.2 สถำนที่ตั้ง

โครงการ The Bangkok Thonglor
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1-1)
1.1.3 ชือ่ เจ้ำของโครงกำร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
1.1.4 จัดทำโดย
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด
โทรศัพท์ 0-2868-1246 โทรสาร 0-2868-0860
1.1.5 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำร
เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ส าเนาหนั ง สื อ เห็ น ชอบที่ ทส
1009.5/8389 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แสดงไว้ในภาคผนวก ก.)
1.1.6 โครงกำรได้นำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติครั้งแรก
1.1.7 กำรดำเนินกำรทั่วไปของโครงกำร
ช่วงงานดาเนินการ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562)
1.1.8 รำยละเอียดโครงกำร
1) ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
โครงการ The Bangkok Thonglor ตั้งอยู่ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 31 ชั้น ชั้นใต้
ดิน 5 ชั้น ความสูง 113.70 เมตร (ความสูงวัดถึงพื้นชั้นหลังคา) จานวน 1 อาคาร มีจานวนห้องชุดพักอาศัย
รวมทั้ งสิ้ น 148 ห้ อง โดยโครงการจะปลู ก สร้ า งบนโฉนดที่ดิ น จานวน 4 แปลง ขนาดพื้ นที่ ดิ นโครงการ
1-2-94.2 ไร่ หรือ 2,776.8 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและ
มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ประกอบด้วยถนนสายหลักที่สาคัญ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย) และถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ)
2) พื้นที่โครงกำร
โครงการ The Bangkok Thonglor ขนาดพื้นที่ดินโครงการ 1-2-94.2 ไร่ หรือ 2,776.8
ตารางเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่ข้างเคียงดังนี้ (รูปที่ 1-2)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

อาคารสานักงานและแสดงนิทรรศการ ขนาดความสูง 3 ชั้น
จานวน 1 อาคาร (ของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ) และบ้านพัก
อาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ถนนซอยทองหล่อ 1 เขตทางกว้างประมาณ 7.50-7.90 เมตร
ถัดไปเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น จานวน 6
คูห า (อยู่ติดถนนซอยทองหล่ อ 1 จานวน 1 คูห า) บ้านพั ก
อาศัย ขนาด 1-2 ชั้น จานวน 5 หลัง และบ้านพักอาศัย (เปิด
สอนพิ เ ศษไม่ มี ผู้ พั ก เวลากลางคื น ) ขนาดความสู ง 2 ชั้ น
จานวน 1 หลัง
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่ อ ) เขตทางกว้าง 23
เมตร ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จานวน 4
หลัง
อาคารเก็บสิ นค้า ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จานวน 2 อาคาร
(บริษัท อาซัน เซอร์วิส จากัด)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ 1-1 โครงการ The Bangkok Thonglor
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

พื้นที่โครงการ

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

รูปที่ 1-2 บริเวณพื้นที่รอบโครงการ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

3) ผลกระทบต่อคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 น้ำใช้
โครงการมีความต้องการน้าใช้ 171 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้าใช้ของโครงการมาจาก
การประปานครหลวง สานักงานประปาสาขาสุขุมวิท ซึ่งรับน้าประปามาจากโรงผลิตน้าบางเขน มีปริมาณน้าที่
รับมาทั้งสิ้น 147 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี (408,333 ลูกบาศก์เมตร/วัน) และมีปริมาณน้าจาหน่ายประมาณ 9
ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน (300,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยมีอัตราการสูญเสียน้าร้อยละ 18.67 ของปริมาณ
น้าที่รับมาทั้งหมด คิดเป็นประมาณน้าสูญเสียประมาณ 76,236 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของปริมาณน้าที่รับมา ซึ่ง
เพียงพอกับการให้บริการในพื้นที่
โรงผลิตน้าบางเขนเป็นโรงผลิตน้าให้กับสานักงานประปาสาขาสุขุมวิท ในการจ่ายน้าจะสูบ
จ่ายน้าไปยังผู้ใช้น้าโดยส่งไป 2 ทาง คือ ทางอุโมงค์ส่งน้าไปตามถนนประชาชื่น และท่อส่งน้าขนาดใหญ่ลอดใต้
ถนนวิภาวดีรังสิต ไปบรรจบกับอุโมงค์ที่บ้านกล้วยได้ ปัจจุบันโรงผลิตน้าบางเขนมีกาลังการผลิตสูงสุด 3.6 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/วัน ในขณะที่ความต้องการใช้น้าประปามีปริมาณเท่ากับ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีน้า
สารองอีก 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน
 กำรส้ำรองน้ำใช้ภำยในโครงกำร
โครงการจะจัดให้มีการสารองน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้าใต้ดินและถังเก้บน้า
ชั้นที่ 30 ซึ่งถังเก้บน้าของโครงการสามารถสารองน้าใช้สาหรับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ 1.4 วัน โดย
สามารถประเมินความสามารถในการสารองน้าใช้ได้ดังนี้
ถังเก้บน้าใต้ดิน จานวน 2 ถัง สารองน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
= 179.78 ลูกบาศก์เมตร
ถังเก็บน้าชั้นที่ 30 จานวน 2 ถัง สารองน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
= 63.39 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณน้าสารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งโครงการ
= 179.78 + 63.39
= 243.17 ลูกบาศก์เมตร
ความต้องการใช้น้า
= 171 ลูกบาศก์เมตร
= 243.17/171
= 1.4 วัน (OK)
โครงการจะกาหนดให้ทาความสะอาดถังเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตาม
ผนังหรือซอกมุมของถังน้าที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช่น้ายาล้างที่มีสารเคมีตกค้าง และในการล้าง
ทาความสะอาดจะดาเนินการครั้งละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสารองน้าใช้ ของอาคารได้ โดยกาหนดให้ล้าง
ในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใช้น้าน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้าของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ โดยมีความถี่ในการล้างทาความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของผู้พักอาศัย นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้ถังเก็บน้าใต้ดินแต่ละถังมีฝาถัง จานวน 2 ฝา เพื่อความสะดวกใน
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

การเข้ าดู แ ลท าความสะอาด ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ น้ าของโครงการไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ชุ มชน ซึ่ ง อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากแรงดันน้าที่ลดลงเนื่องจากโครงการ ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบจากการใช้น้าของโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ดังนี้
(1) จัดให้มีน้าสารองเก็บไว้ในถังเก้บน้าใต้ดิน และถังเก็บน้าชั้นที่ 30 โดยสารองน้าใช้ได้นาน
1.4 วัน
(2) จั ดให้ มีร ะบบสู บ น้ าในอาคารซึ่งทาหน้า ที่สู บจ่ายน้าโดยไม่ดึง น้าใช้มาจากท่อประปา
โดยตรงและควบคุมการจ่ายน้าด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกาหนดเวลาการสูบน้าในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอก
ช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ามาก
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี
(4) ออกแบบโดยเลื อกใช้สุ ขภัณฑ์ที่ประหยัดน้า หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภ าพสูงทั้งก๊อก
ประหยัดน้า ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้า
(5) ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้าภายในพื้นที่โครงการ
(6) กาหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนาไปเช็ดถู ซึ่ง
จะใช้น้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทาความสะอาดโดยตรง
(7) จัดให้มีช่างซ่อมบารุงซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่าเสมอเป้น
ประจาทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที
(8) โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
(9) ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทางานของเครื่องสูบน้าและวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ หากพบเหตุบกพร่องต้องดาเนินการแก้ไขทันที
(10) ดูแลทาความสะอาดถังเก็บน้าใช้ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดาเนินการ
 สระว่ำยน้ำ
โครงการจัดให้มีสระว่ายน้า จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 31 ขนาดพื้นที่ 252 ตาราง
เมตร ความลึก 1.2 เมตร โดยในการฆ่าเชื้อโรคน้าในสระจะใช้ระบบเกลือ (Salt Generator) เปลี่ยนเกลือให้
เป็นโซเดียมไฮโปรคลอไรท์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งโครงการกาหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่อง
คุณภาพน้าในสระว่ายน้า
o มำตรกำรด้ำนโครงสร้ำง
(1) โครงสร้างของสระว่ายน้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรงน้าซึม
ไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและทาความสะอาดง่าย
(2) จัดให้มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้า ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่
เป้นสนิม แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้าล้นออกจากราง
(3) พื้นสระว่ายน้า ต้องทาด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย
ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
(4) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้าให้อยุ่ในสภาพดีไม่แตกร้าว เป็นประจาสม่าเสมอ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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o มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุกำรจมน้ำ
(1) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
(2) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ
(3) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้าอย่างสม่าเสมอ
(4) จัดให้มีการทาความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้า
(5) จัดให้มีอุปกรณ์ประจาสระว่าย ซึ่งอยู่ในตาแหน่งที่เห็นชัดเจนและนามาใช้ได้
ทันทีโดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่
- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาว
ไม่น้อยกว่า 26 เมตร (ไม่น้อยกว่า 18 เมตร ซึ่งเป้นความยาวของสระ)
- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 1 อัน
(6) จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้า
(7) ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้าในบริเวณสระว่ายน้าให้ชัดเจน
(8) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจาสระว่ายน้า เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
o ผลกระทบด้ำนคุณภำพน้ำสระว่ำยน้ำ
(1) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้าจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)
(2) เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้าใน
สระว่ายน้า กรณีที่น้าขุ่นให้ดาเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้าในสระว่ายน้าจนใส หลังจากนั้นดาเนินการเดิน
ระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้าปิดบริการ
(3) ดาเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(4) จัดให้ มีพนักงานทาความสะอาดคอยดูแลทาความสะอาดไม่ให้น้าจากบริเวณ
ทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้า เนื่องจากทาให้น้าในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทาความสะอาดบริเวณ
สระว่ายน้าทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้าแล้ว
(5) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฎิบัติสาหรับผู้ใช้สระว่ายน้า โดยมีข้อความอย่างน้อย
ดังนี้
- ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้า
- จานวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้า
- ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้าทุกครั้ง และห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สระว่าย
น้า
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลงในน้า
(6) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้าในสระว่ายน้าให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
(7) จัดให้มีการตรวยจวิเคราะห์คุณภาพน้าทางชีวภาพวิทยาของน้าในสระว่ายน้า
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น
(8) จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีน (Residual
Chlorine) ของน้าในสระทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ และจัดให้มีการตรวจเพิ่มเติม
ระหว่างวัด
 กำรบ้ำบัดน้ำเสีย
o ประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
โครงการเปิดดาเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้าเสียเกิดขึ้น 136 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง
จะต้องได้รับการบาบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอก โดยโครงการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชนิดเติม
อากาศแบบผิวสัมผัส จานวน 1 ชุดออกแบบให้สามารถรองรับน้าเสียได้ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งรองรับน้า
เสียได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบาบัดน้าเสียมีประสิทิ ภาพร้อยละ 92.2 ค่าความสกปรกเฉลี่ยของน้าเสียที่เข้า
ระบบบาบัดน้าเสียเท่ากับ 257 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ทีอ่ อกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
ทั้งนี้ ในการประเมินประสิ ทธิภ าพของระบบบาบัดน้าเสี ยรวมโครงการ บริษัทที่
ปรึกษาจะใช้ตัวเลขปริมาณสูงสุดตามที่ผู้ออกแบบกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ส่วนดักไขมัน (Grease Trap Chamber) จานวน 1 บ่อ ความจุ 15.40
ลูกบาศก์เมตร ทาหน้ าที่ร องรั บ น้าเสีย ซึ่ง โครงการจะจัดให้ มีพนักงงานตักไขมันโดยนากากไขมันมาใส่ ใน
กระถางที่มีกระดาษทิชชุ่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้าซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อน
นาใส่ถุงดา จากนาไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยทั่วไป
(2) ส่วนแยกกำกตะกอน (Solid Separation Chamber) จานวน 1 บ่อ ความจุ
41.11 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าโสโครกและน้าเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย ทาหน้าที่ในการแยกตะกอน
หนักและตะกอนเบา เพื่อให้เกิดการแยกชั้นของน้าเสียและตะกอน จากนั้นน้าเสียจะไหลเข้าสู่บ่อปรับอัตราการ
ไหล
(3) ส่วนปรับอัตรำกำรไหล (Equalization Chamber) จานวน 1 บ่อ ความจุ
38.35 ลูกบาศก์เมตร ทาหน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้าเสียที่เข้าระบบ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การไหล ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาในการบาบัดน้าเสียของส่วนกรองเติมอากาศและบ่อตกตะกอน และทาหน้าที่
ปรับสภาพน้าเสียให้มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทั้งหมด ภายในบ่อติดตั้งเครื่องสูบน้า Sumersible Pump ขนาด
0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที จานวน 2 เครื่อง (ทางานพร้อมกัน) เพื่อสูบน้าเสียเข้าสู่ส่วนกรองเติมอากาศแบบ
ผิวสัมผัส
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(4) ส่วนกรองเติ มอำกำศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter
Chamber) จานวน 1 บ่อ ความจุ 71.39 ลูกบาศก์เมตร เป็นการบาบัดโดยใช้สื่อชีวภาพเป้นตัวกลางเพื่อให้
จุลินทรีย์ชนิดใช้อากาศ (Aerobic Bacteria) ที่ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ยึดเกาะเป็นฟิล์มชีวภาพ
จากนั้นน้าเสียจะไหลเข้าสู่ส่วนตกตะกอนต่อไป
(5) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chember) จานวน 1 บ่อ มีพื้นที่ผิ ว
ตกตะกอน 9.40 ตารางเมตร ความจุ 22.09 ลูกบาศก์เมตร ทาหน้าที่ตกตะกอนจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับ
น้าเสียเพื่อให้น้าใส โดยน้าเสียที่ผ่านการบาบัดจากส่วนเติมอากาศจะมีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วนมาปะปนมา
ด้วย ซึ่งตะกอนแบคทีเรียจะตกตะกอนอยู่ก้นบ่อ จากนั้นตะกอนส่วนหนึ่งจะไหลกลับไปยังส่วนกรองเติมอากาศ
แบบผิว สัมผัส โดยอาศัย การยกตัว ของอากาศ และตะกอนส่ วนเกินจะไหลกลั บไปยังส่ว นแยกกากตะกอน
สาหรับตะกอนส่วนเกินโครงการจะประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสานักงานเขตวัฒนามาสูบไป
(6) ส่วนฆ่ำเชื้อโรค (Disinfection Chamber) จานวน 1 บ่อ ความจุ 4.30
ลูกบาศก์เมตรติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน (Ozone) จากนั้นน้าทิ้งจะไหลไปยังส่วนพักน้าใสต่อไป
(7) ส่วนพักน้ำใส (Effluent Chamber) จานวน 1 บ่อ ความจุ 14.91 ลูกบาศก์
เมตร ทาหน้าที่รองรับน้าใสจากส่วนฆ่าเชื้อโรค และระบายออกบ่อดักตะกอนและบ่อตรวจคุ ณภาพน้า จากนั้น
จะออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) ต่อไป
 กำรระบำยน้ำ
โครงการกาหนดให้มีมาตรการควบคุมอัตราการระบายน้าของโครงการ ไม่ให้มีการระบายน้า
เกินก่อนการพัฒนาโครงการ โดยกักเก็บน้าหลากส่วนเกินไว้ภายในบ่อหน่วงน้า และควบคุมอัตราการระบายน้า
ออกโดยติดตั้งเครื่องสูบน้าควบคุมไม่ให้มีอัตราการระบายเกินก่อนพัฒนา
 กำรจัดกำรมูลฝอย
o ควำมเพียงพอของถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม
โครงการเปิดดาเนินการจะมีปริมาณมูลฝอย 2.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นมูลฝอย
ทั่วไป 0.087 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยย่อยสลายได้ 1.334 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยรีไซเคิล 1.218
ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.261 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
ตั้งแต่ชั้นที่ 5-26 จานวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยุ่ใกล้กับบันได 2 ภายในห้องพักมูลฝอยประจาชั้นแต่ละห้องจะตั้งถัง
มูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงดาอีกชั้นหนึ่ง จานวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยเปียก จานวน 1 ถัง
ถังมูลฝอยรีไซเคิล จานวน 1 ถัง) และตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร ถังมูลฝอยเปียก จานวน 2 ถัง (ถังมูลฝอย
ทั่วไป จานวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย จานวน 1ถัง)
 ระบบไฟฟ้ำ
โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,842 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการ
ไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง โดยระบบไฟฟ้าของ
โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่
(1) ระบบไฟฟ้ำปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd
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โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง และโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2,842 KVA กระแสไฟฟ้า
เข้าสู่ห้องพักแต่ละ 30 แอมแปร์
(2) ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง โครงการจัดให้มีเครื่องกาเนินไฟฟ้า
ฉุกเฉิน ขนาด 350 KVA จานวน 1 ชุด สามารถสารองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฉุกเฉ
 กำรอนุรักษ์พลังงำน
(1) กำรใช้ไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในอำคำร
การออกแบบไฟฟ้าโครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดใช้ค่ากาลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12
วัตต์/ตารางเมตร
(2) ระบบปรับอำกำศ
ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่า ค่าประสิทธิ
ภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็น นอกจากนี้โครงการมีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในดครงการ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) กำรอนุรักษ์พลังงำนดำเนินกำรโดยเจ้ำของโครงกำร
- ปลูกต้นไม้ภายในอาคาร ในบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระ
การทางานของเครื่องปรับอากาศ
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจา
สม่าเสมอพร้อมระบุ เบอรื ติดต่ อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศเพื่ออานวยความสะดวกผู้ พักอาศัยภายใน
โครงการ
- โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วงลดราคาในการ
ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย
- แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสง
สว่างจานวนมาก
- ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง บริเวณห้องที่ใช้สาหรับนันทนาการต่าง ๆ ซึ่ง
บางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย
- คานวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่า ทาได้โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึ้น
เนื่องจากสายมีความต้านทานต่ากว่า จึงทาให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าลง
ได้
- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้
10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา
- ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน Light Emitting Diode (LED) เพื่อประหยัด
พลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัย
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(2) กำรอนุรั กษ์พลังงำนไฟฟ้ำ ที่ร ณรงค์ใ ห้ผู้พักอำศัยปฏิบัติ โครงการจัดให้ มีคู่มือ
อนุรักษ์พลังงานแจกสาหรับห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง หรือติดป้ายรณรงค์ ดังนี้
- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส
- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จาเป็น
- บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
- ทาความสอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกๆ เดือน
1.2 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน
โครงการ The Bangkok Thonglor ตั้งอยู่ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 31 ชั้น ชั้นใต้
ดิน 5 ชั้น ความสูง 113.70 เมตร (ความสูงวัดถึงพื้นชั้นหลังคา) จานวน 1 อาคาร มีจานวนห้องชุดพักอาศัย
รวมทั้ งสิ้ น 148 ห้ อง โดยโครงการจะปลู ก สร้ า งบนโฉนดที่ดิ น จานวน 4 แปลง ขนาดพื้ นที่ ดิ นโครงการ
1-2-94.2 ไร่ หรือ 2,776.8 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและ
มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ประกอบด้วยถนนสายหลักที่สาคัญ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย) และถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) โครงการเข้าข่ายที่ต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 คณะกรรมการผู้ชานาญการได้เห็นชอบต้องรายงาน EIA ของโครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ที่ พิจารณา
รายงานฯ ได้กาหนดเงื่อนไขให้ โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
รวมทัง้ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่ างเคร่งครัด (ภาคผนวก ก.) และได้ให้โครงการรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ฯ ต่ อส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) และ
หน่วยงานงานผู้ให้อนุญาตรับทราบผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการจึงได้ ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด ศึกษา
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการและจัดทารายงาน
ความก้ าวหน้ าผลการปฏิบั ติต ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสานักงานเขตวัฒนา และสถาบันปรีดี พนมยงค์ ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่
1 ช่ ว งระหว่ างเดื อนกรกฎาคม-ธั น วาคม พ.ศ. 2562 ที่ร ายงานผลการปฏิ บัติ ต ามมาตราการฯ ในระยะ
ดาเนินการ ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
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1.3 กำรดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
การดาเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่ อนไขของโครงการ ประกอบด้ วยการดาเนินการ 2
ส่วนดังนี้
การติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระยะก่อสร้างโครงการ โดยตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ผู้ชานาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และตำรำงที่ 2-1
สาหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง รายละเอียดดัง
แสดงไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 และตำรำงที่ 2-2
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