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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อาศั ยรวม (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok
Soi Soonvijai) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 19 ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
โดยบริษัท ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จากัด สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 2034/59 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันโครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok
Residences ได้เปิดดาเนินการภายใต้ชื่อ โรงแรม Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai (ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม เลขที่ 140/2560 ออกให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) ซึ่งโครงการได้เปิดดาเนินการอาคารโรงแรมและอาคารอยู่อาศัย
รวม (ให้เช่า) ขนาดความสูง 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน จานวน 1 อาคารมีจานวนห้องพักทั้งสิ้น 202 ห้อง โดยแบ่งเป็นโรงแรม
ตั้งแต่ชั้นที่ 2-3 มีจานวนห้องพักรวม 50 ห้อง มีพื้นที่ประมาณ 1,142.0 ตารางเมตร (มีห้องพักผู้พิการและทุพพลภาพ 1 ห้อง)
และ ที่อยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ตั้งแต่ชั้นที่ 4-7 มีจานวนห้องพักรวม 152 ห้อง มีพื้นที่ประมาณ 3,224.0 ตารางเมตร โครงการ
โรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) อยู่ใกล้กับ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งมีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจานวนมาก และมีความต้องการที่พักอาศัยระหว่างการดูแล
รักษาในสถานพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนบริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้า Airport Link สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งห่ างจากสถานี รถไฟฟ้ า Airport Link สถานี รามค าแหง ประมาณ 1.7
กิ โ ลเมตร จึ ง ท าให้ พื้ น ที่ ในบริ เ วณนี้ มี ก ารก่ อ สร้ างอาคาร หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ างๆ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ รองรั บการ
เจริ ญเติ บโตตามแนวรถไฟฟ้า โดยกิ จกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศั ยรวม (ให้ เช่า)
The Bangkok Residences เน้นการพักอาศัยและการพักผ่อนเป็นหลักพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่มุ่งเน้นสาหรับ
การรองรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้มาติดต่อรักษาสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
ทั้งนี้โครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้น ตอนของการขออนุญาตก่อสร้าง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ที่กาหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจานวน
ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการ
ด าเนิ น การ ซึ่ ง โครงการได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานฯ ส่ ง ให้ สผ. พิ จ ารณาจนได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่
ทส 1009.5/14188 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (สาเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1)
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ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้าย
หนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าปี ละ
2 ครั้ ง ทั้ ง ในระยะการก่ อ สร้ า งและระยะด าเนิ น การ บริ ษั ท ไพร์ ม ลิ ฟ วิ่ ง ศู น ย์ วิ จั ย จ ากั ด จึ ง ได้ ม อบหมายให้
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทารายงานเพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรายงานฉบับ
นี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดาเนินการ (รายงานผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562)
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) โครงการโรงแรม
และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) โครงการโรงแรม
และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
3) เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
กาหนด และนาไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn
Express Bangkok Soi Soonvijai) ของบริ ษั ท ไพร์ ม ลิ ฟวิ่ ง ศู นย์ วิ จั ย จ ากั ด ที่ เสนอไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทาการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการ
ตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดาเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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1.4 วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
การจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ดาเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน” ที่เสนอโดยฝ่าย
ติดตามตรวจสอบฯ กลุ่มพัฒนาระบบฯ สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 นาเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกาหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อมของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
ปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดาเนินการดังนี้
1)
2)
3)
4)

จั ด ท าตารางเปรี ย บเที ย บมาตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่ เปลี่ย นแปลงไปจากมาตร การ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4.2 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนาเสนอดังนี้
1)
2)
3)
4)

แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้าใช้ และคุณภาพน้าทิ้ง
โดยใช้แผนที่ประกอบ
แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กาหนดในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเที ยบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานราชการไทย
แสดงภาพถ่ายขณะทาการเก็บตัวอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.5 แผนกำรดำเนินกำรประจำปี พ.ศ. 2562
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok
Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) ของบริษัท ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จากัด ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ จึงได้จัดทาแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดัง ตารางที่ 1.5-1
จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

1-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ตำรำงที่ 1.5-1
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงแรม และอำคำรอยู่อำศัยรวม (ให้เช่ำ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด

พำรำมิเตอร์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. แหล่งน้าใช้
- พื้นที่โครงการ

- TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- PM10 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง
- ตรวจสอบการทางานของระบบท่อส่ง
น้า และระบบจ่ายน้าประปา






- ลั กษณะทางกายภาพ เช่ น กลิ่ น สี
และความขุ่น
- ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้า

หมำยเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ต.ค.

- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของ
หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ








พ.ย.

ธ.ค.







- ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถังเก็บน้า
ใต้ดิน และดาดฟ้า

3. การใช้ไฟฟ้า
- พื้นที่โครงการ

ก.ย.




- การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
1. คุณภาพอากาศ
- บริเวณลานจอดรถ ชั้นที่ 1 ของโครงการ

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.




































































 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ตำรำงที่ 1.5-1 (ต่อ-1)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงแรม และอำคำรอยู่อำศัยรวม (ให้เช่ำ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
4. การจัดการขยะมูลฝอย
- พื้นที่โครงการ

พำรำมิเตอร์
- ตรวจสอบถังขยะและห้ องพั กขยะรวม
ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน
หรือชารุด ต้องดาเนินการแก้ไขทันที
- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างบริเวณ
ที่พักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรั บ
มูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างต้อง
รีบดาเนินการแก้ไขทันที

5. การคมนาคม
- พื้นที่โครงการ

- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรม
ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่
จัดไว้ส าหรั บเป็นพื้ นที่ จอดรถยนต์
อันจะทาให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง
- ตรวจสอบห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารจอดรถ
กีดขวางบริเวณริมถนนซอยเพชรบุรี
47 (ซอยศูนย์วิจัย)
- ตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกัน
อั ค คี ภั ย ให้ ใ ช้ ก ารได้ ดี ตามคู่ มื อ
แนะนาผลิตภัณฑ์

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.












































































































6. การป้องกันอัคคีภัย

หมำยเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.





















 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ตำรำงที่ 1.5-1 (ต่อ-2)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงแรม และอำคำรอยู่อำศัยรวม (ให้เช่ำ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
7. การระบายน้า
- บ่อพัก ท่อระบายน้ารอบโครงการ และบ่อดักขยะ

8. ระบบบาบัดน้าเสียรวม
- บ่อดักไขมัน

- ถังเก็บตะกอน

พำรำมิเตอร์

- ตรวจสอบ ตั กกากตะกอนไขมั น
และทาความสะอาดบ่อดักไขมัน

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด




มี.ค.

pH, BOD
SS, Setteable Solids, TDS
Sulfide
TKN
Fat Oil & Grease








- ตรวจสอบตะกอนในถังเก็บตะกอน
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ ามาสู บ
กาจัดกากตะกอน
-

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

ก.พ.

เม.ย.

- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ารอบ
โครงการ และบ่ อดั กขยะบริ เวณ
จุ ดเชื่ อมท่ อของโครงการกั บท่ อ
ระบายน้าบนถนนซอยเพชรบุรี 47
(ศูนย์วิจัย)

- บ่อตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง

หมำยเหตุ :

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

















ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.



















ก.ย.

































 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ตำรำงที่ 1.5-1 (ต่อ-3)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงแรม และอำคำรอยู่อำศัยรวม (ให้เช่ำ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
8. ระบบบาบัดน้าเสียรวม (ต่อ)
- ระบบบาบัดน้าเสียรวม

- บ่อพัก และท่อระบายน้า

หมำยเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

พำรำมิเตอร์
- รายงานสถิ ติ และข้ อมู ลที่ เก็ บได้
จากการท างานของระบบบ าบั ด
น้าเสี ยรวมของโครงการตามแบบ
ทส.1 และ ทส.2 ของกรมควบคุม
มลพิ ษตามกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
เก็ บ สถิ ติ และข้ อ มู ล การจั ด ท า
บั นทึ กรายละเอี ยด และรายงาน
สรุปผลการทางานของระบบบาบัด
น้าเสีย พ.ศ. 2555
- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายน้า
รอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณ
จุดเชื่อมของโครงการกับท่อระบาย
น้าบนถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอย
ศูนย์วิจัย)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.



















































 ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ตำรำงที่ 1.5-1 (ต่อ-4)
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงแรม และอำคำรอยู่อำศัยรวม (ให้เช่ำ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วิจัย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/ตำแหน่งตรวจวัด
9. ทัศนียภาพ
- พื้นที่สีเขียวของโครงการ

หมำยเหตุ :

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทาโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

พำรำมิเตอร์
- ตรวจสอบการเจริ ญ เติ บ โตของ
ต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เหี่ยวเฉา
หรื อตายให้ บ ารุ ง ดู แลและปลู ก
ซ่อมแซมทันที
- ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณ
สวน และรอบต้นไม้

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แผนกำรตรวจวัด1/
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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บทที่ 2
รำยละเอียดของ
โครงกำรโดยสังเขป

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตงั ้ และการคมนาคมเข้าสู่โครงการ
2.1.1 ทีต่ งั ้ โครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม (ให้ เช่ า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok
Soi Soonvijai) ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชัน้ และ 1 ชัน้ ใต้ดิน จานวน 1 อาคาร ของบริษัท ไพร์ม ลิฟวิ่ง ศูนย์วจิ ยั จากัด ตัง้ อยู่ท่ี
ซอยเพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) บนโฉนดที่ดนิ จานวน 1 แปลง
มีเนื้อทีร่ วมทัง้ สิน้ 1-2-43 ไร่ หรือ 2,572.0 ตารางเมตร
โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ ทีโ่ ดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
ถ นนซอ ย เพ ชรบุ รี 47 กว้ า งป ระมาณ 7.0 เมต ร ถั ด ไป เป็ น โรงแรม
อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สูง 8 ชัน้
ทิศตะวันออก ติดกับ
อาคารพักอาศัยสูง 3 ชัน้ เลขที่ 5/14 และบ้านพักอาศัยสูง 2 ชัน้ เลขที่ 5/3, 5/4,
5/9 และ 5/10 ถัดไปเป็นถนนซอยเพชรบุร ี 47
ทิศใต้
ติดกับ
บ้านพักอาศัยแบบทาวเฮ้าส์ สูง 2 ชัน้ จานวน 7 หลัง เลขที่ 9/1-9/7 ถัดไปเป็ น
ถนนซอยเพชรบุร ี 47 แยก 3
ทิศตะวันตก ติดกับ
อาคารอยู่อ าศัย รวมโรจน์ ศิล ป์ สูง 4 ชัน้ เลขที่ 11 และอาคารอัศวิน แมนชัน่
สูง 5 ชัน้ เลขที่ 11/11 (ปจั จุบนั พืน้ ที่เดิม อาคารอัศวิน แมนชัน่ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง) ถัดไปเป็ นโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
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รูปที่ 2.1-1 แผนทีแ่ สดงตาแหน่งทีต่ งั ้ โครงการ
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รูปที่ 2.1 -2 แผนผังบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
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2.1.2 การคมนาคมเข้าสู่พน้ื ทีโ่ ครงการ
ทีต่ งั ้ โครงการดังกล่าวอยู่บริเวณถนนซอยเพชรบุร ี 47 ห่างจากถนนเพชรบุร ี ประมาณ 435 เมตร การคมนาคมเข้าสู่
พืน้ ทีโ่ ครงการสามารถเดินทางได้สะดวกทัง้ การเดินทางด้วยรถยนต์ หรือ รถรับจ้างประจาทาง ดังนี้
1) การเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถเดินทางมายังพื้นที่โครงการโดยอาศัย เส้นทางหลัก คือ ถนนเพชรบุ รี
ดังนี้
- กรณีท่เี ดินทางมาจากถนนเพชรบุร ี (มุ่งหน้าแยกคลองตัน) เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรบุร ี 47 ตรงเข้ามา
ประมาณ 165 เมตร พบสามแยกเลีย้ วซ้าย จากนัน้ ตรงมา สักระยะจะพบสามแยกให้เลีย้ วขวา ตรงมา
ประมาณ 175 เมตร จากนัน้ เดินรถตามเส้นทางเดินรถเมื่อ พบทางโค้ง ให้โค้ง ซ้ายมาประมาณ 40
เมตร จะพบพืน้ ทีโ่ ครงการอยู่ซา้ ยมือ
- กรณีท่เี ดินทางมาจากถนนเพชรบุร ี (มุ่งหน้าแยกถนนเพชรบุร)ี ให้รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยก
ซอยเพชรบุรี 47 จากนัน้ เลีย้ วขวาเข้าซอยเพชรบุร ี 47 ตรงเข้า มาประมาณ 165 เมตร พบสามแยก
เลีย้ วซ้าย จากนัน้ ตรงมาสักระยะจะพบสามแยกให้เลีย้ วขวา ตรงมาประมาณ 175 เมตร จากนัน้ เดิน
รถตามเส้น ทางเดิน รถ เมื่อ พบทางโค้ง ให้โค้ง ซ้ายมาประมาณ 40 เมตร จะพบพื้น ที่โครงการอยู่
ซ้ายมือ
- กรณี ท่เี ดินทางมาจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่ว น) ให้ลงบริเวณทางออกถนนรัชดาภิเษก
(สีแ่ ยกพระราม 9) เมื่อถึงสีแ่ ยกพระราม 9 ให้เลีย้ วขวาเข้าสู่ถนนเพชรอุทยั ตรงมาประมาณประมาณ
450 เมตร จากนัน้ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรบุร ี ตรงมาประมาณ 1.8 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย
เพชรบุรี 47 ตรงเข้ามาประมาณ 165 เมตร พบสามแยกเลี้ยวซ้าย จากนัน้ ตรงมาสักระยะจะพบสาม
แยกให้ เลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 175 เมตร จากนัน้ เดินรถตามเส้นทางเดินรถ เมื่อพบทางโค้งให้
โค้งซ้ายมาประมาณ 40 เมตร จะพบพืน้ ทีโ่ ครงการอยู่ซา้ ยมือ
2) การเดิน ทางด้ว ยรถยนต์ โดยสารประจาทางผู้ ใช้บ ริการสามารถใช้ร ถโดยสารประจาทาง ซึ่ง บริเวณ
ดังกล่าวมีรถโดยสารประจาให้บ ริการ ซึ่ง สามารถจอดรับ -ส่ง ได้บ ริเวณถนนเพชรบุ ร ี ห่ างจากทางเข้า – ออกโครงการ
ประมาณ 435 เมตร

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

2-4

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
2.2.1 ประเภทของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อ าศัย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residence จัด เป็ น อาคารขนาดใหญ่
ประกอบด้วย อาคารสูง 7 ชัน้ และ 1 ชัน้ ใต้ดนิ จานวน 1 อาคาร ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า)
มีหอ้ งพักอาศัย รวมทัง้ สิน้ 202 ห้อง แบ่งได้ดงั นี้
- โรงแรม ตัง้ แต่ ช นั ้ ที่ 2-3 มีจ านวนห้ อ งพัก รวม 50 ห้อ ง มี พ้ืน ที่ป ระมาณ 1,142.0 ตารางเมตร
(มีหอ้ งพักผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ 1 ห้อง)
- ที่อ ยู่อาศัย รวม (ให้เช่า) ตัง้ แต่ ชนั ้ ที่ 4-7 มีจานวนห้องพักรวม 152 ห้อง มีพ้นื ที่ ประมาณ 3,224.0
ตารางเมตร
- พื้น ที่บ ริก าร ได้ แ ก่ พื้ น ที่ จ อดรถยนต์ โถงต้ อ นรับ ส านั ก งาน ห้ อ งอาหาร ห้ อ งออกก าลัง กาย
พืน้ ทีน่ นั ทนาการ และสวนหย่อม
2.2.2 ขนาดของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residence เป็ นอาคารขนาดใหญ่ จานวน 1
อาคาร ห้องพักของโครงการมีหลายขนาด โดยมีจานวนห้องพักรวมทัง้ หมด 202 ห้อง แบ่งเป็น 2 แบบ มีรายละเอียดดัง แสดง
ในตารางที่ 2.2.2-1
ตารางที่ 2.2.2-1 สรุปจานวนห้องพักของโครงการ
จานวนห้องพัก (ห้อง)
ชัน้ ที่
ใต้ดนิ
1
2
3
4
5
6
7
หลังคา
รวม

1 Bedroom &
Living
ทีจ่ อดรถยนต์ 50 คัน, ห้องเก็บของ, ห้อง รปภ. และห้องเครื่อง
ทีจ่ อดรถยนต์ 17 คัน และส่วนบริการ
8
4
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
ห้องเครื่องและพืน้ ทีส่ เี ขียว
193
5
4

1 Bedroom A

จัดทาโดย
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1 Bedroom B

รวม (ห้อง)
12
38
38
38
38
38
202
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2.2.3 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร
กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพักอาศัยและการพักผ่อนเป็ นหลักพร้อมสิง่ อานวยความ
สะดวกและบริการที่มุ่งเน้นสาหรับการรองรับ นักท่อ งเที่ยว นักธุรกิจ และผู้มาติดต่อ-รักษาสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคีย ง
มีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทัง้ โครงการเท่ากับ 9,896 ตารางเมตร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ชัน้ ใต้ดนิ : จัดเป็ นทางเดินรถ และที่จอดรถยนต์ 50 คัน ห้องแม่บ้าน ห้องเจ้าหน้ า ที่รกั ษาความปลอดภัย
ห้อ งเก็บ ของ ห้อ งเครื่อ งสูบ น้ า ห้อ งเครื่อ งป มั ้ โถงลิฟ ท์โดยสาร บันไดหลักและบันไดหนี ไฟ
2 แห่ง
ชัน้ ที่ 1 : จัดเป็ นทางเดินรถ และทีจ่ อดรถยนต์ 17 คัน (ทีจ่ อดรถคนพิการ 2คัน) โถงต้อนรับ/ส่วนพักคอย
จุด ลงทะเบี ย นส าหรับ ผู้เ ช่ า พัก อาศัย และจุด ลงทะเบี ย นส าหรับ โรงแรม ห้อ งปฐมพยาบาล
ห้องเก็บสัมภาระ ร้านค้าจานวน 2 ร้าน ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องน้ าส่วนบริการ ห้องน้าสาหรับ
ผู้ พ ิ ก าร ห้ อ งน้ า ส าหรับ พนั ก งาน ห้ อ งเครื่อ งส ารองไฟฟ้ า ห้ อ งเครื่อ งไฟฟ้ า ห้ อ งซัก รีด
ห้อ งเก็บ ของ สานักงาน/ห้อ งพนัก งาน ห้อ งพัก ขยะรวม โถงลิฟ ท์โดยสาร โถงลิฟ ท์บ ริก าร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 2 แห่ง
ชัน้ ที่ 2 : จัดเป็ นส่วนโรงแรม ประกอบด้วยห้องพัก 12 ห้อง ห้องประชุม ห้องพักขยะประจาชัน้ ห้องไฟฟ้า
ห้องเก็บของ ห้องออกกาลังกาย โถงลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์บริการ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
2 แห่ง
ชัน้ ที่ 3 : จัดเป็ นส่วนโรงแรม ประกอบด้วยห้องพัก 38 ห้อง (ห้องพักคนพิการ 1 ห้อง) ห้องพักขยะประจาชัน้
ห้ อ งไฟฟ้ า ห้ อ งเก็บ ของ โถงลิฟ ท์ โ ดยสาร โถงลิฟ ท์ บ ริก าร บัน ไดหลัก และบัน ไดหนี ไ ฟ
2 แห่ง
ชัน้ ที่ 4-7 : จัดเป็นส่วนเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ ประกอบด้วยห้องพัก 38 ห้อง/ชัน้ (รวม 152 ห้อง) ห้องพักขยะ
ประจาชัน้ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ โถงลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์บริการ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
2 แห่ง
ชัน้ หลังคา : จัดเป็นถังเก็บน้าชัน้ ดาดฟ้า พืน้ ทีส่ เี ขียว และบันไดหลัก
2.2.4 สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทางโครงการ จัด ให้มีส ิ่ง อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับ ผู้พ ิก ารหรือ ทุ พ พลภาพและคนชราตาม
กฎกระทรวง กาหนดสิง่ อานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
2.2.5 จานวนผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
1) ส่วนเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ : ห้องพักขนาดไม่เกิน 35.0 ตารางเมตร
- จานวนห้องพัก 152 ห้อง
- จานวนผูพ้ กั อาศัย 3 คน/ห้อง
- รวมจานวนผูพ้ กั อาศัย 456 คน
2) ส่วนโรงแรม :
- จานวนห้องพัก 50 ห้อง
- จานวนผูพ้ กั อาศัย 2 คน/ห้อง
- รวมจานวนผูพ้ กั อาศัย = 100 คน
3) พนักงาน = 30 คน
รวมจานวนผูพ้ กั อาศัยและพนักงานของโครงการ 586 คน
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2.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์
2.3.1 รูปแบบทางสถาปตั ยกรรม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residences เป็ น อาคารขนาดใหญ่
มีรปู แบบการให้บริการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีสงิ่ อานวยความสะดวกให้ครบครัน ได้ แก่
ห้อ งออกกาลังกาย ร้านค้า ห้อ งอาหาร พื้นที่ส นั ทนาการ และพื้นที่ส วน เพื่อ เป็ นสถานที่พ ักผ่ อ นของผู้พ ักอาศัย ภายใน
โครงการ (สภาพปจั จุบนั ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.3-1)
โดยจัดให้มแี นวคิด และการออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. เพื่อการอนุรกั ษ์พลังงานพ.ศ.2552 โดยกาหนดให้ค่า
การถ่ ายเทความร้อนรวมของอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคาร และกระจกที่ใช้ภายใน
โครงการ

รูปที่ 2.3-1 สภาพปจั จุบนั ของโครงการ
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2.4 ระบบสาธารณูปโภค
2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ
1) ผังระบบถนน และการจราจรของโครงการ
(1) ทางเข้า – ออกโครงการ จานวน 1 จุด ซึง่ มีผวิ จราจร คสล. กว้างประมาณ 6.0 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร
(Two way) เชื่อมกับถนนซอยเพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั )
(2) ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็ น ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก มีข นาดทางรถวิ่ง กว้า ง
6.0 เมตร จัดให้มกี ารเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way)
(3) จัดให้มเี ครื่องหมายจราจรบนพืน้ ทาง แสดงทิศทางการเดินรถ แนวเส้นที่จอดรถยนต์อย่างชัดเจน
เพื่อความสะดวก และปลอดภัย
(4) ติดตัง้ ป้ายหยุด จานวน 1 ป้าย บริเวณปากทางเข้าออกโครงการ เพื่อให้รถยนต์ทอ่ี อกจากโครงการ
ใช้ความระมัดระวังในการเข้าสู่ทางหลัก
(5) ติดตัง้ กระจกโค้ง ในบริเวณจุดอับ หรือบริเวณจุดทีม่ คี วามเสีย่ ง เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบตั ิ เหตุ
2) ทีจ่ อดรถยนต์
โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์แต่ละคันมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 5.0 เมตร ภายในอาคาร และภายนอก
อาคารรวมทีจ่ อดรถยนต์ทงั ้ สิน้ 67 คัน (เพียงพอตามข้อกาหนดกฎหมายต้องไม่น้อยกว่า 66 คัน)

รูปที่ 2.4-1 ทางเข้า – ออกโครงการ

จัดทาโดย
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รูปที่ 2.4-2 ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคาร
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รูปที่ 2.4-3 เครื่องหมายจราจรบนพืน้ ทาง

รูปที่ 2.4-4 เครื่องหมายทิศทางการเดินรถในโครงการ

รูปที่ 2.4-5 กระจกโค้ง ในบริเวณจุดอับ

รูปที่ 2.4-6 จอดรถยนต์ภายในและภายนอกอาคารโครงการ

จัดทาโดย
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2.4.2 น้าใช้
1) แหล่งน้าใช้
แหล่งน้ าใช้ท่จี ่ายให้แก่โครงการ ได้แก่ น้ าประปาจากการประปานครหลวง โดยโครงการตัง้ อยู่ในเขต
พืน้ ทีใ่ ห้บริการน้าประปาของสานักงานประปาสาขาพญาไท
2) ปริมาณการใช้น้า
คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น้ ารวมเฉลี่ยทัง้ หมดประมาณ 135.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 5.625
ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่ และคิดเป็ นปริมาณการใช้น้าในชัวโมงสู
่
งสุดประมาณ 14.06 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่ (คิดเทียบที่ 2.5 เท่า
ของปริมาณการใช้น้าเฉลีย่ ปกติ)
3) ระบบจ่ายน้าของโครงการ
3.1) การสารองน้า
โครงการจะเชื่อ มท่อ ประปาของโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูน ย์กลาง 1.5 นิ้ว (เนื่อ งจากทางการ
ประปานครหลวงจากัดขนาดท่อในการเชื่อมท่อประปาเข้าสู่โครงการ ทัง้ นี้ทางโครงการได้ทาการติดต่อขอมิเตอร์ประปาขนาด
3 นิ้ว กับการประปานครหลวง) จานวน 1 จุด เข้ากับท่อน้าประปาของการประปานครหลวงสานักงานประปาพญาไท บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ นอกจากนี้ทางโครงการจัดให้มถี งั เก็บน้าใช้สารองภายในอาคารมีความจุไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีถงั เก็บน้ า
สารองชัน้ ใต้ดนิ จานวน 1 จุด แบ่งออกเป็ น 2 ถัง โดยถังที่ 1 จะมีความจุ 260.0 ลูกบาศก์เมตร และถังที่ 2 จะมีความจุ 116.0
ลูกบาศก์เมตร ขนาดความจุรวมประมาณ 376.0 ลูกบาศก์เมตร
3.2) ระบบจ่ายน้าใช้ทวไป
ั่
โครงการจะเชื่อมต่อท่อน้ าประปาของโครงการขนาด 1.5 นิ้ว (เนื่องจากทางการประปานครหลวง
จากัดขนาดท่อในการเชื่อมท่อประปาเข้าสู่โครงการ ทัง้ นี้ทางโครงการได้ทาการติดต่อขอมิเตอร์ประปาขนาด 3 นิ้ว กับการ
ประปานครหลวง) เข้ากับท่อของการประปานครหลวง บริเวณด้านหน้าโครงการ ติดถนนซอยเพชรบุร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ผ่านมาตรวัดน้าเพื่อจ่ายน้าให้กบั ห้องพักอาศัยภายใน และจ่ายกับส่วนต่างๆ โดยเก็บไว้ยงั ถังเก็บน้าสารองใต้ดนิ ของโครงการ
การจ่ายน้าเพื่อใช้ทวไปจะถู
ั่
กจ่ายผ่านถังเก็บน้าใต้ดนิ ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บริเวณใต้ทางวิ่งลงของชัน้ ใต้ดนิ ถึง
ชัน้ ที่ 1 โดยสูบส่งน้าด้วยเครื่องสูบน้ าประปาจานวน 3 ชุดสลับการทางาน จากนัน้ น้ าจะถูกจ่ายออกจากถังเก็บน้ าไปยังห้อง
ชุดพักอาศัยต่างๆ หรือส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยรักษาแรงดันในการจ่ายน้ าอย่างน้อย 1.5 บาร์ (ซึ่งมากกว่า 1.0 บาร์ ที่
กาหนดในกฎกระทรวง ) ความเร็วในการไหลน้ าไม่เกิน 1.2 เมตร/วินาที และในขณะเดียวกันชุดเครื่องสูบน้ าสามารถช่ว ย
ทางานเสริมกันได้ในช่วงชัวโมงที
่
ม่ กี ารใช้น้าสูงสุด ของชัน้ ทีม่ แี รงดันต่า

รูปที่ 2.4-7 ถังเก็บน้าใต้ดนิ

จัดทาโดย
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3.3) ระบบจ่ายน้าดับเพลิง
ระบบเก็บ น้ า ส ารองส าหรับ ระบบดับ เพลิง ถัง เก็บ น้ า ส ารองส าหรับ ระบบดับ เพลิง มีป ริม าตร
ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 30 นาที
ระบ บ ท่ อ ยื น ดั บ เพ ลิ ง (STANDPIPE SYSTEM) จั ด เต รี ย ม ตู้ ดั บ เพ ลิ ง (FHC) ส าห รั บ ท่ อ
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 30 ม. และวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร สาหรับตารวจดับเพลิง
ใช้งาน ระบบท่อยืนในอาคารจ่ายน้ าจากเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ชนิด Electric Fire Pump โดยมีแรงดันใช้งานในช่วง 4.5-4.9
บาร์ และท่อยืนดังกล่าวจะต่อเข้ากับ FIRE DEPARTMENT CONNECTION ทีผ่ นังด้านหน้าโครงการ
ระบบสปริง เกอร์ รับ น้ า จากเครื่อ งสูบ น้ า ดับ เพลิง ชนิ ด Electric Fire Pump และแบ่ ง การใช้ง าน
ครอบคลุมเป็ นโซน โดยแต่ ละโซนจะมีพ้นื ที่ครอบคลุมโซนละไม่เกิน 4800 ตารางเมตร แรงดันที่ห ัวสปริงเกอร์แต่ ละจุด
มีแรงดันในช่วง 2-6 บาร์

รูปที่ 2.4-8 ระบบท่อยืนดับเพลิง

รูปที่ 2.4-9 ระบบสปริงเกอร์

2.4.3 น้าเสีย และสิง่ ปฏิกลู
1) ปริมาณน้าเสียและสิง่ ปฏิกลู
คาดว่าน้าเสียทีเ่ กิดมาจากกิจกรรมภายในโครงการซึง่ เป็นกิจกรรมจากการซักล้าง การอาบชาระ ห้องน้ า
และห้องครัว คาดว่ามีปริมาณน้าเสียรวมประมาณ 35-40 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของปริมาตรน้าใช้เฉลีย่
2) ระบบรวบรวมน้าเสีย และสิง่ ปฏิกลู ภายในโครงการ
น้ าเสีย จากกิจกรรมต่ างๆ จะเข้าสู่ร ะบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ าเสีย 120.0
ลูก บาศก์เ มตร/วัน โดยระบบบ าบัด น้ า เสีย ของโครงการประกอบไปด้ว ย บ่ อดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อพักน้าใส และบ่อตรวจคุณภาพน้า
ในส่ว นของละอองน้ า และกลิ่นเหม็นจากการบ าบัดจะส่งผลกระทบในระดับ น้ อ ยมาก ทัง้ นี้เพื่อความ
ปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชือ้ โรคมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้โครงการอยู่ในระหว่างการจัดซือ้ ถังสาเร็จรูประบบบาบัดอากาศเสียชนิด
กรองแบบ Carbon Filter จานวน 10 ถัง ขนาดความจุรวม 2 ลูกบาศก์เมตร
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2.4.4 ระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
1) การออกแบบโครงการเพื่อป้องกันน้าท่วม
โครงการได้ออกแบบให้ ยกพื้นถนนภายในโครงการบริเวณทางเข้า -ออก ให้สูงกว่าระดับถนนด้านหน้า
โครงการ +0.10 เมตร จัดให้มรี วั ้ ทึบสูงประมาณ 2 เมตร เพื่อป้องกันน้าซึมผ่าน และมีเครื่องสูบน้าอเนกประสงค์ขนาด 1,000
ลิตร/นาที จานวน 1 ชุด สาหรับสูบน้าออก กรณีน้าท่วมในโครงการ
2) การออกแบบท่อระบายน้าของโครงการ
ส าหรับ ระบบระบายน้ าในโครงการเป็ น ระบบท่ อ ระบายน้ า รวม คื อ รองรับ น้ า ฝน และน้ า ทิ้ ง
ที่ผ่านการบ าบัดน้ ารวมในท่อเดียวกัน ออกแบบเป็ นท่อ คศล. ขนาด 0.30, 0.40 และ 0.60 เมตร มีความลาดเอียงของท่อ
ระหว่าง 1:200 โดยรอบพื้นที่โครงการ ระบายน้ าตามแรงโน้ มถ่ วงของโลก ที่มีค่าระดับ ต้นท่อลึกเริม่ ต้น -0.32 เมตร และ
ปลายท่อทีร่ ะดับ -1.20 เมตร ก่อนระบายออกผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้าพร้อมตะแกรงดักขยะ จานวน 2 จุด ลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะบนถนนซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ และระบายน้าออกนอกโครงการ จานวน 2 จุด

รูปที่ 2.4-10 ระบบบาบัดน้าเสีย

จัดทาโดย
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2.4.5 การจัดการมูลฝอย
ขยะมูลฝอยภายในโครงการจะประกอบไปด้วย ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย โดยคาดว่าปริมาณขยะ
ทั ่วไปที่เกิด ขึ้นทัง้ หมด 2.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการอยู่ในเขตรับ ผิดชอบของฝ่ายรัก ษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สานักงานเขตห้วยขวางเพื่อนาไปดาเนินการกาจัดด้วยวิธฝี งั กลบ (Sanitary Landfill) สาหรับช่วงเวลาทีเ่ ข้ามา
เก็บ ขนขยะบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบ จะใช้รถเก็บ ขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน เข้าจัดเก็บ ในช่วงเวลา
ระหว่าง 04.00-06.00 น. โดยโครงการได้จดั ให้แม่บ้านเก็บขนขยะไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในวันที่รถขยะเข้ามาจัดเก็บ
เพื่อให้สะดวกในการเก็บขน และจะทาให้เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ข้ามาเก็บขนขยะ
จึงคาดว่าการเข้ามาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะได้อย่างสะดวก และไม่มขี ยะตกค้างภายในโครงการ

รูปที่ 2.4-12 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

2.4.6 ระบบไฟฟ้า
1) ระบบไฟฟ้าทัวไป
่
โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึง่ อยู่ในพืน้ ทีก่ ารให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบาง
กะปิ ซึง่ โครงการจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าจานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 1,250 KVA. รวมมีกาลังส่งไฟฟ้า 2,500 KVA.
2) ระบบไฟฟ้าสารอง
ระบบไฟฟ้าสารองจะเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA จานวน 1 ชุด เป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดเี ซล และแบตเตอรี่ โดยติดตัง้ ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ชัน้ ที่ 1 ทัง้ นี้ได้จดั ให้มรี ะบบป้องกันเสียงดัง
และระบบกาจัดเขม่าควันจากการทางานของเครื่องโดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิทซ์ไฟฟ้าฉุ กเฉิน (Main Distribution Board :
MDB) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กบั เครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวงเกิดขัดข้อง
้ องกันฟ้าผ่า
3) ระบบป้องกันไฟฟ้ารัวและป
่
้ าลัดวงจร
ทางโครงการยังได้จดั ให้มรี ะบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายทีเ่ กิดจากไฟฟ้ารัวและกระแสไฟฟ
่
และระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่าแบบเสาล่อ ฟ้ า เพื่อ ป้ องกันอัน ตรายจากฟ้ าผ่ าให้เป็ น ไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวง
นอกจากนี้ยงั จัดให้มสี ายสัญญาณโทรศัพ ท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์อ ย่างน้อย 1 จุด ในทุก
ห้องพัก ส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ กาหนดใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
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รูปที่ 2.4-13 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง

รูปที่ 2.4-14 ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า

2.4.7 ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศในโครงการจะแบ่งออกเป็ น 2 วิธี โดยภายในอาคารบริเวณที่ต้องการอากาศเพิม่ มากขึ้น
จะใช้พ ดั ลมระบายอากาศช่วย ส่วนบริเวณอื่นๆจะใช้วธิ รี ะบายอากาศแบบธรรมชาติ โดยอาศัย ช่องเปิ ดที่เชื่อมกับ อากาศ
ภายนอก
2.4.8 ระบบป้องกันอัคคีภยั
1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตัง้ ทุกชัน้ ของอาคาร ประกอบด้วย แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ ติดตัง้ ไว้ในห้องสานักงานของอาคารที่เป็ นศูนย์รบั ส่งสัญญาณตรวจจับ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟแบบกริง่ และ
Fire Phone Jack และอุปกรณ์แจ้งเหตุ โดยติดตัง้ 2 ประเภท ทัง้ แจ้งเหตุอตั โนมัตแิ ละแบบมือกด
2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน หัวดับเพลิง และหัวรับน้าดับเพลิง
3) เครื่องดับเพลิงแบบมือ เป็ นชนิด AB ขนาด 10 lbs. จานวน 48 ถัง และถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด CO2
ขนาด 10 lbs. จานวน 12 ถัง
4) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวนรวม 2 บันได
5) ระบบไฟส่องสว่างฉุ กเฉิน เป็ นโคมไฟฉุ กเฉิน พร้อมแบตเตอรี่สารองไฟได้นาน 2 ชัวโมง
่
แยกอิสระจาก
ระบบอื่นและสามารถทางานได้อ ัต โนมัติเมื่อ ระบบจ่ายไฟฟ้ าปกติหยุดทางาน ติดตัง้ ไว้บ ริเวณทางเดิน ห้อ งระบบไฟฟ้ า
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทีจ่ อดรถยนต์
6) ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นกล่องป้ายทีม่ ตี วั อักษร “Fire Exit ทางหนีไฟ”
7) ป้ายบอกต าแหน่ งจุดที่อยู่ เป็ นป้ายพลาสติกใสปิ ดหุ้มภาพแปลนของชัน้ ต่างๆ ในอาคาร มีร ายละเอีย ด
ตาแหน่งอุปกรณ์ดบั เพลิง ลิฟท์ ทางหนีไฟ เป็นต้น ติดไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง และบริเวณโถงหน้าลิฟท์ของทุ กชัน้
8) ระบบป้ องกัน อัน ตรายจากฟ้ าผ่ า ประกอบด้ว ย เสาล่ อ ฟ้ า สายล่ อ ฟ้ า สายตัว น า สายน าลงดิน และ
หลักสายดินทีเ่ ชื่อมโยงกันเป็นระบบ
9) จุดรวมพลโดยโครงการได้กาหนดให้มจี ุดรวมพล จานวน 2 แห่ง ซึ่งได้กาหนดไว้บริเวณพื้นที่ สเี ขียวด้าน
ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ เหนื อ ของอาคาร มี ข นาดพื้ นที่ ร วมประมาณ 152.47 ตารางเมตรคิ ด เป็ นพื้ น ที่ จุ ด รวมพ ล
ไม่น้อยกว่า 1 คนต่ อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้พ ักอาศัยจากอาคาร (586 คน) คิดเป็ นอัตราส่วนของผู้พ กั เท่ากับ
1 คน ต่อพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล 0.26 ตารางเมตร (เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สผ. กาหนดต้องมีไม่น้อยกว่า 1 คน : 0.25 ตารางเมตร)
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รูปที่ 2.4-15 ตู้หวั ฉีดน้าดับเพลิง

รูปที่ 2.4-16 ถังดับเพลิงเคมีภายในอาคาร

รูปที่ 2.4-17 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้

รูปที่ 2.4-18 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

รูปที่ 2.4-19 ลาโพงแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รูปที่ 2.4-20 เครื่องตรวจจับควัน

จัดทาโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

2-15

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

รูปที่ 2.4-21 หัวรับน้าดับเพลิงภายนอกอาคาร

รูปที่ 2.4-22 ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปที่ 2.4-23 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

รูปที่ 2.4-24 ห้อง Fire pump

จัดทาโดย
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2.4.9 พืน้ ทีน่ นั ทนาการและพืน้ ทีส่ เี ขียว
พื้นที่สเี ขียวและพื้นที่สาหรับพักผ่อ นนันทนาการของผู้พ กั อาศัยภายในโครงการ เป็ นพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้พ กั
อาศัย สามารถเข้าไปใช้ป ระโยชน์ ในการพักผ่อ น ผ่อ นคลาย ออกกาลังกาย บริเวณสวนหย่อ ม และต้นไม้บ ริเวณรอบๆ
โครงการได้ ซึ่งในการออกแบบสวนของโครงการนัน้ ทางโครงการได้หลีกเลี่ยงตาแหน่ งของการปลูกพรรณไม้ไม่ให้ซอ้ นทับ
กับระบบท่อระบายน้า ท่อน้า Reuse ระบบบาบัดน้าเสีย และรัว้ ของโครงการ

รูปที่ 2.4-25 พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีโ่ ครงการ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดาเนินการ)
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

2.4.10 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยประจาอยู่ภ ายในโครงการตลอดเวลา 24 ชัวโมงเพื
่
่อคอย
อานวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผูพ้ กั อาศัย พร้อมจัดให้มปี ระตูเปิด -ปิดบริเวณทางเข้าออกอาคาร
ด้วยระบบ Key Card และระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตัง้ ไว้ทุกชัน้ ของโครงการ

รูปที่ 2.4-26 เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย

รูปที่ 2.4-27 ประตูเปิด-ปิดด้วยระบบ Key Card

รูปที่ 2.4-28 ระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ

รูปที่ 2.4-29 ระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภายในอาคาร
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