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บทที
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของการจัดทํารายงาน
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศั ย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok
Soi Soonvijai) ตังอยู่ทเลขที
ี
ซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
โดยบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด สํานักงานตังอยูเ่ ลขที
/ อาคารอิตลั ไทย ทาวเวอร์ ชัน ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึงปั จจุบนั โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok
Residences ได้เปิ ดดําเนินการภายใต้ชอื โรงแรม Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai (ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม เลขที /
ออกให้ ณ วันที ธันวาคม
) ซึงโครงการได้เปิ ดดําเนินการอาคารโรงแรมและอาคารอยู่อาศัย
ห้อง โดยแบ่งเป็ นโรงแรม
รวม (ให้เช่า) ขนาดความสูง 7 ชัน และ ชันใต้ดนิ จํานวน อาคารมีจํานวนห้องพักทังสิน
ตังแต่ชนที
ั -3 มีจาํ นวนห้องพักรวม ห้อง มีพนที
ื ประมาณ , . ตารางเมตร (มีหอ้ งพักผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ ห้อง)
และ ทีอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ตังแต่ชนที
ั
- มีจํานวนห้องพักรวม
ห้อง มีพนที
ื ประมาณ 3,224.0 ตารางเมตร โครงการ
โรงแรม และอาคารอยู่ อ าศั ย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
อยู่ใกล้กบั โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึงมีผใู้ ช้บริการทังชาวไทยและชาวต่างชาติจาํ นวนมาก และมีความต้องการทีพักอาศัยระหว่าง
การดูแลรักษาในสถานพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนบริเวณทีตังโครงการอยูใ่ กล้กบั แนวรถไฟฟ้ า Airport Link สามารถรองรับกลุม่
ลู ก ค้า ทีต้ อ งการเดิน ทางด้ ว ยรถไฟฟ้ าเพิมขึนอย่ า งต่ อ เนื อง โดยโครงการตังอยู่ ที ซอยเพชรบุ ร ี 47 (ซอยศู น ย์ วิจ ัย )
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึงห่างจากสถานีรถไฟฟ้ า Airport Link สถานีรามคําแหง
ประมาณ 1.7 กิโลเมตร จึงทําให้พนที
ื ในบริเวณนีมีการก่อสร้างอาคาร หรือสิงปลูกสร้างต่างๆ เพิมขึนอย่างต่อเนืองเพือรองรับ
การเจริญเติบโตตามแนวรถไฟฟ้ า โดยกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า)
The Bangkok Residences เน้นการพักอาศัยและการพักผ่อนเป็ นหลักพร้อมสิงอํานวยความสะดวกและบริการทีมุง่ เน้นสําหรับ
การรองรับนักท่องเทียว นักธุรกิจ และผูม้ าติดต่อรักษาสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
ทังนีโครงการเข้าข่ายทีจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ในขันตอนของการขออนุญาตก่อสร้าง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึงต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม พ.ศ.
ทีกําหนดให้อาคารอยูอ่ าศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทีมีจาํ นวน
ห้องพักตังแต่ ห้องขึนไป หรือมีพนที
ื ใช้สอยตังแต่ , ตารางเมตรขึนไป ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) เพือประกอบการพิจารณาก่อนการ
ดํา เนิ น การ ซึงโครงการได้ดํา เนิ น การจัด ทํา รายงานฯ ส่ง ให้ สผ. พิจ ารณาจนได้ร บั ความเห็น ชอบแล้ว ตาม หนั ง สือ ที
ทส
. /14188 ลงวันที 23 พฤศจิกายน
(สําเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ในภาคผนวกที )
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ภายหลังจากได้รบั การเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมจาก สผ. บริษทั ฯ มีหน้าทีปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อมทีกําหนดไว้ในเงือนไข
แนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการให้ สผ. และหน่ วยงานทีเกียวข้องรับทราบเป็ นประจํา
ปี ล ะ ครัง ทังในระยะการก่ อ สร้า งและระยะดํา เนิ น การ บริษัท ไพร์ ม ลิฟ วิง ศู น ย์วิจ ัย จํ า กัด จึง ได้ม อบหมายให้
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด ซึงเป็ นห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์เอกชนทีได้รบั อนุ ญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อมและจัดทํารายงานเพือนําเสนอหน่วยงานทีเกียวข้องโดยรายงานฉบับ
นีเป็ นการรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ระยะดําเนินการ (รายงานผลการดํา เนิ น งานระหว่างเดือ นมกราคม –
มิถุนายน 2564)
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน
1) เพือสรุปผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงแรม และ
อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) ระหว่าง
เดือนมกราคม – มิถุนายน
2) เพือสรุปผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงแรม และ
อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) ระหว่าง
เดือนมกราคม – มิถุนายน
3) เพือนําผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทีหน่ วยงานราชการกําหนด
และนํ าไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิงแวดล้อม เพือลดผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อมทังภายใน
โครงการและต่อพืนทีโดยรอบ
4) เพือสรุปเป็ นข้อมูลคุณภาพสิงแวดล้อม นําเสนอต่อผูร้ บั ผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเกียวข้อง
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการโครงการโรงแรม และอาคารอยู่อ าศัย รวม (ให้เ ช่ า ) The Bangkok Residences
(Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด ทีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อม และเอกสารข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อมของหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง และทําการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ พร้อมทังเสนอแนะมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบเพิมเติม
กรณีทผลการตรวจวั
ี
ดมีแนวโน้มว่าการดําเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม
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1.4 วิ ธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิงแวดล้อม ดําเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อมสําหรับโครงการด้านอาคาร การจัดสรรทีดิน และบริการ
ชุมชน” ทีเสนอโดยฝ่ ายติดตามตรวจสอบฯ กลุม่ พัฒนาระบบฯ สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี
. . นํ าเสนอผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อม และข้อกําหนดเพิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ ํานาญการสิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยบริษทั ทีปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมที
โครงการปฏิบตั เิ ปรียบเทียบกับทีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดําเนินการดังนี
1) จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อม
2) เหตุผลทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้หรือไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างครบถ้วน
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปั จจุบนั ทีเปลียนแปลงจากรายละเอียดทีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อม
4) เสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมในสภาพปั จจุบนั ทีเปลียนแปลงไปจากมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม พร้อมทังให้เหตุผล
ประกอบการเปลียนแปลงดังกล่าว
. . นํ า เสนอผลการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อ มตามทีกํา หนดไว้ใ นร ายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิงแวดล้อม โดยทําการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้อม พร้อมทังประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิงแวดล้อมต่างๆ
ตามทีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีขอ้ มูลของการนําเสนอดังนี
1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิงแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพนําใช้ และคุณภาพนําทิง โดย
ใช้แผนทีประกอบ
2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์, วิธกี ารเก็บตัวอย่าง, วิธกี ารวิเคราะห์ตวั อย่างตามทีกําหนดในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม หรือมาตรการทีเป็ นทียอมรับของหน่วยงานราชการไทย
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมของ
หน่วยงานราชการไทย
4) แสดงภาพถ่ายขณะทําการเก็บตัวอย่าง, ภาพถ่ายเครืองมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายภาพจะเป็ นการแสดงให้
เห็นว่าเป็ นการตรวจวัดตามสถานทีทีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม
1.5 แผนการดําเนิ นการประจําปี พ.ศ. 2564
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok
Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด ทีผ่านความเห็นชอบ
จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เมือวันที พฤศจิกายน
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทําแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม แสดงดังตารางที . -1
จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1-3

พารามิ เตอร์

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

. การใช้ไฟฟ้ า
- พืนทีโครงการ

. แหล่งนําใช้
- พืนทีโครงการ

9 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

- ตรวจสอบการรัวไหล/การลัดวงจรของ
หม้อแปลงไฟฟ้ าให้มสี ภาพดีอยูเ่ สมอ

- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิน สี
และความขุน่
- ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บนํา

- ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถังเก็บนํ า
ใต้ดนิ และดาดฟ้ า

- ตรวจสอบการทํางานของระบบท่อส่ง
นํา และระบบจ่ายนําประปา

- การตรวจสอบผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม
. คุณภาพอากาศ
- บริเวณลานจอดรถ ชันที ของโครงการ
- TSP ชม. วันต่อเนือง
- PM10 ชม. วันต่อเนือง

คุณภาพสิ งแวดล้อม/ตําแหน่ งตรวจวัด


9


9

ม.ค.

9

9

9

9


9

9


9

9


9


9

9

เม.ย.


9

9


9

มี.ค.

- ยังไม่ถงึ กําหนดการตรวจวัด

9

9

ก.พ.

-

-

-

-

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.

-


-


-

-


-

ก.ย.

ตารางที 1.5-1
แผนการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริ ษทั ไพร์ม ลิ ฟวิ ง ศูนย์วิจยั จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2564

-

-


-

ต.ค.

-

-

พ.ย.

1-4


-


-


-


-

ธ.ค.

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

. การป้ องกันอัคคีภยั

. การคมนาคม
- พืนทีโครงการ

. การจัดการขยะมูลฝอย
- พืนทีโครงการ

คุณภาพสิ งแวดล้อม/ตําแหน่ งตรวจวัด

9 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

- ตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้ องกัน
อั ค คี ภ ั ย ให้ ใ ช้ ก ารได้ ดี ตามคู่ ม ื อ
แนะนําผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบห้ า มมิ ใ ห้ ม ี ก ารจอดรถ
กีดขวางบริเวณริมถนนซอยเพชรบุร ี
(ซอยศูนย์วจิ ยั )

- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรม
ใดๆ รวมทังการก่อสร้างในบริเวณที
จัดไว้สําหรับเป็ นพืนทีจอดรถยนต์
อันจะทําให้พนที
ื จอดรถยนต์ลดลง

- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างบริเวณ
ทีพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับ
มูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างต้อง
รีบดําเนินการแก้ไขทันที

- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม
ให้มสี ภาพทีดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน
หรือชํารุด ต้องดําเนินการแก้ไขทันที

พารามิ เตอร์

9

9

9

9


9

9

9

9

9

9

9

9

มี.ค.

9

9

9

9

9

เม.ย.

- ยังไม่ถงึ กําหนดการตรวจวัด

9

9


9



ก.พ.

ม.ค.

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

-

-

-

ก.ย.

ตารางที 1.5- (ต่อ-1)
แผนการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริ ษทั ไพร์ม ลิ ฟวิ ง ศูนย์วิจยั จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2564

-

-

-

-

-

ต.ค.

-

-

-

-

-

พ.ย.

1-5


-

-


-

-


-

ธ.ค.

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

หมายเหตุ :

- บ่อตรวจวัดคุณภาพนําทิง

- ถังเก็บตะกอน

. ระบบบําบัดนําเสียรวม
- บ่อดักไขมัน

. การระบายนํา
- บ่อพัก ท่อระบายนํารอบโครงการ และบ่อดักขยะ

คุณภาพสิ งแวดล้อม/ตําแหน่ งตรวจวัด

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

9 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

-

- ตรวจสอบตะกอนในถังเก็บตะกอน
พร้อมทังแจ้งหน่ วยงานเข้ามาสูบ
กําจัดกากตะกอน

- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน
และทําความสะอาดบ่อดักไขมัน

- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายนํ ารอบ
โครงการ และบ่ อดักขยะบริเวณ
จุ ดเชือมท่ อของโครงการกับท่ อ
ระบายนํ าบนถนนซอยเพชรบุร ี
(ศูนย์วจิ ยั )

พารามิ เตอร์

9


x

9

ก.พ.

9

9

มี.ค.

9


x

9

เม.ย.

9

9

9


x

9


9

-

-

x ทางโครงการจะดําเนินการสูบตะกอบส่วนเกินเมือเต็ม โดยดําเนินการล่าสุดวันที


9


9

ม.ค.

ธันวาคม

-


-

-

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

ก.ย.

ตารางที 1.5-1 (ต่อ-2)
แผนการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริ ษทั ไพร์ม ลิ ฟวิ ง ศูนย์วิจยั จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2564

-

-

พ.ย.


-


-


-


-

ธ.ค.

1-6

- ยังไม่ถงึ กําหนดการตรวจวัด

-


-

-

ต.ค.

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

หมายเหตุ :

- บ่อพัก และท่อระบายนํา

. ระบบบําบัดนําเสียรวม (ต่อ)
- ระบบบําบัดนําเสียรวม

คุณภาพสิ งแวดล้อม/ตําแหน่ งตรวจวัด

9 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

- รายงานสถิติและข้อมู ลทีเก็บได้
จากการทํ างานของระบบบํ าบัด
นํ าเสียรวมของโครงการตามแบบ
ทส. และ ทส. ของกรมควบคุ ม
มลพิษตามกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และแบบการ
เก็ บ สถิ ติ และข้ อ มู ล การจั ด ทํ า
บันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัด
นําเสีย พ.ศ.
- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายนํ า
รอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณ
จุดเชือมของโครงการกับท่อระบาย
นํ าบนถนนซอยเพชรบุร ี (ซอย
ศูนย์วจิ ยั )

พารามิ เตอร์

9

9

9

9

มี.ค.

9

9

เม.ย.

- ยังไม่ถงึ กําหนดการตรวจวัด

9

ก.พ.

9



ม.ค.

9

9

9

9

-

-

-

-

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

ก.ย.

ตารางที 1.5- (ต่อ-3)
แผนการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริ ษทั ไพร์ม ลิ ฟวิ ง ศูนย์วิจยั จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2564

-

-

ต.ค.

-

-

พ.ย.

-

1-7


-

ธ.ค.

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

 แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

หมายเหตุ :

. ทัศนียภาพ
- พืนทีสีเขียวของโครงการ

คุณภาพสิ งแวดล้อม/ตําแหน่ งตรวจวัด

9 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

- ตรวจสอบการเจริญ เติ บ โตของ
ต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เหียวเฉา
หรือตายให้ บํ ารุ ง ดู แลและปลู ก
ซ่อมแซมทันที
- ความชุ่มชืน ของพืนดินในบริเวณ
สวน และรอบต้นไม้

พารามิ เตอร์
9

9


9

9

9

9

มี.ค.

9

9

เม.ย.

- ยังไม่ถงึ กําหนดการตรวจวัด

ก.พ.

ม.ค.

9

9

9

9

-

-

-

-

แผนการตรวจวัด
พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

ก.ย.

ตารางที 1.5- (ต่อ-4)
แผนการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ของบริ ษทั ไพร์ม ลิ ฟวิ ง ศูนย์วิจยั จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2564

-

-

ต.ค.

-

-

พ.ย.

-

1-8


-

ธ.ค.

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

บทที
รายละเอียดของ
โครงการโดยสังเขป
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บทที 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ทีตังและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ
2.1.1 ทีตังโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok
Soi Soonvijai) ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชันและ 1 ชัน
ใต้ดนิ จํานวน 1 อาคาร ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด ตังอยู่ทซอยเพชรบุ
ี
ร ี 47 (ซอยศูนย์วจิ ยั ) แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (แสดงดังรูปที . -1) บนโฉนดทีดิน จํานวน 1 แปลง มีเนือทีรวมทังสิน 1-2-43 ไร่
หรือ 2,572.0 ตารางเมตร (แสดงดังรูปที . -2)
โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพืนทีโดยรอบดังนี
ทิศเหนือ
ติดกับ
ถนนซอยเพชรบุ ร ี กว้า งประมาณ . เมตร ถัด ไปเป็ น โรงแรมอมารี
เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สูง ชัน
ทิศตะวันออก ติดกับ
อาคารพักอาศัยสูง ชัน เลขที / และบ้านพักอาศัยสูง ชัน เลขที / , 5/4,
5/9 และ / ถัดไปเป็ นถนนซอยเพชรบุร ี
ทิศใต้
ติดกับ
บ้านพักอาศัยแบบทาวเฮ้าส์ สูง ชัน จํานวน หลัง เลขที / - / ถัดไปเป็ น
ถนนซอยเพชรบุร ี แยก
ทิศตะวันตก ติดกับ
อาคารอยู่อาศัยรวมโรจน์ ศิลป์ สูง ชัน เลขที และเป็ นโรงพยาบาลหัวใจ
กรุงเทพ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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2.1.2 การคมนาคมเข้าสูพ่ นที
ื โครงการ
ทีตังโครงการดังกล่าวอยู่บริเวณถนนซอยเพชรบุร ี 47 ห่างจากถนนเพชรบุร ี ประมาณ 435 เมตร การคมนาคมเข้าสู่
พืนทีโครงการสามารถเดินทางได้สะดวกทังการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือ รถรับจ้างประจําทาง รายละเอียดดังนี
1) การเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถเดินทางมายังพืนทีโครงการโดยอาศัยเส้นทางหลัก คือ ถนนเพชรบุรี
ดังนี
- กรณีทเดิ
ี นทางมาจากถนนเพชรบุร ี (มุง่ หน้าแยกคลองตัน) เลียวซ้ายเข้าซอยเพชรบุร ี 47 ตรงเข้ามา
ประมาณ 165 เมตร พบสามแยกเลียวซ้าย จากนันตรงมา สักระยะจะพบสามแยกให้เลียวขวา ตรงมา
ประมาณ 175 เมตร จากนันเดินรถตามเส้นทางเดินรถเมือพบทางโค้งให้โค้งซ้ายมาประมาณ 40
เมตร จะพบพืนทีโครงการอยูซ่ า้ ยมือ
- กรณีทเดิ
ี นทางมาจากถนนเพชรบุร ี (มุ่งหน้าแยกถนนเพชรบุร)ี ให้รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยก
ซอยเพชรบุรี 47 จากนันเลียวขวาเข้าซอยเพชรบุร ี 47 ตรงเข้า มาประมาณ 165 เมตร พบสามแยก
เลียวซ้าย จากนันตรงมาสักระยะจะพบสามแยกให้เลียวขวา ตรงมาประมาณ 175 เมตร จากนันเดิน
รถตามเส้นทางเดินรถ เมือพบทางโค้งให้โค้งซ้ายมาประมาณ 40 เมตร จะพบพืนทีโครงการอยู่
ซ้ายมือ
- กรณีทเดิ
ี นทางมาจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วน) ให้ลงบริเวณทางออกถนนรัชดาภิเษก
(สีแยกพระราม 9) เมือถึงสีแยกพระราม 9 ให้เลียวขวาเข้าสู่ถนนเพชรอุทยั ตรงมาประมาณประมาณ
450 เมตร จากนันเลียวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรบุร ี ตรงมาประมาณ 1.8 กิโลเมตร ให้เลียวซ้ายเข้าซอย
เพชรบุรี 47 ตรงเข้ามาประมาณ 165 เมตร พบสามแยกเลียวซ้าย จากนันตรงมาสักระยะจะพบสาม
แยกให้ เลียวขวา ตรงมาประมาณ 175 เมตร จากนันเดินรถตามเส้นทางเดินรถ เมือพบทางโค้งให้
โค้งซ้ายมาประมาณ 40 เมตร จะพบพืนทีโครงการอยูซ่ า้ ยมือ
2) การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารประจําทางผู้ ใ ช้บริการสามารถใช้รถโดยสารประจํา ทาง ซึงบริเวณ
ดังกล่าวมีรถโดยสารประจําให้บริการ ซึงสามารถจอดรับ -ส่ง ได้บริเวณถนนเพชรบุร ี ห่างจากทางเข้า – ออกโครงการ
ประมาณ
เมตร
2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
. . ประเภทของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok
Soi Soonvijai) จัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วย อาคารสูง ชัน และ ชันใต้ดนิ จํานวน อาคาร ใช้ประโยชน์เป็ น
โรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) มีหอ้ งพักอาศัย รวมทังสิน
ห้อง แบ่งได้ดงั นี
- โรงแรม ตังแต่ ช นที
ั
- มีจํา นวนห้อ งพัก รวม ห้อ ง มีพ นที
ื ประมาณ , . ตารางเมตร
(มีหอ้ งพักผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ ห้อง)
- ทีอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ตังแต่ชนที
ั
- มีจํานวนห้องพักรวม
ห้อง มีพนที
ื ประมาณ , .
ตารางเมตร
- พืนทีบริก าร ได้แ ก่ พืนทีจอดรถยนต์ โ ถงต้ อ นรับ สํ า นั ก งาน ห้อ งอาหาร ห้อ งออกกํ า ลัง กาย
พืนทีนันทนาการ และสวนหย่อม
. . ขนาดของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express
Bangkok Soi Soonvijai) เป็ นอาคารขนาดใหญ่ จํานวน อาคาร ห้องพักของโครงการมีหลายขนาด โดยมีจํานวนห้องพัก
รวมทังหมด
ห้อง แบ่งเป็ น แบบ รายละเอียดดังแสดงในตารางที . -1
จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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ตารางที . -1 สรุปจํานวนห้องพักของโครงการ
จํานวนห้องพัก (ห้อง)
ชันที
ใต้ดนิ
1
2
3
4
5
6
7
หลังคา
รวม

1 Bedroom &
Living
ทีจอดรถยนต์ คัน, ห้องเก็บของ, ห้อง รปภ. และห้องเครือง
ทีจอดรถยนต์ คัน และส่วนบริการ
8
4
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
ห้องเครืองและพืนทีสีเขียว
193
5
4

1 Bedroom A

1 Bedroom B

รวม (ห้อง)
12
38
38
38
38
38
202

. . กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร
กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพักอาศัยและการพักผ่อนเป็ นหลักพร้อมสิงอํานวยความ
สะดวกและบริการทีมุ่งเน้นสําหรับการรองรับนักท่องเทียว นักธุรกิจ และผูม้ าติดต่อ -รักษาสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
มีขนาดพืนทีใช้สอยรวมทังโครงการเท่ากับ , ตารางเมตร รายละเอียดดังนี
ชันใต้ดนิ : จัดเป็ นทางเดินรถ และทีจอดรถยนต์ คัน ห้องแม่บ้าน ห้องเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
ห้องเก็บของ ห้องเครืองสูบนํ า ห้องเครืองปั ม โถงลิฟต์ โดยสาร บันไดหลักและบันไดหนี ไ ฟ
แห่ง
ชันที : จัดเป็ นทางเดินรถ และทีจอดรถยนต์ คัน (ทีจอดรถคนพิการ คัน) โถงต้อนรับ/ส่วนพักคอย
จุ ด ลงทะเบีย นสํา หรับ ผู้เ ช่ า พัก อาศัย และจุ ด ลงทะเบีย นสํา หรับ โรงแรม ห้อ งปฐมพยาบาล
ห้องเก็บสัมภาระ ร้านค้าจํานวน ร้าน ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนําส่วนบริการ ห้องนําสําหรับ
ผู้ พ ิก าร ห้ อ งนํ าสํ า หรับ พนั ก งาน ห้ อ งเครืองสํ า รองไฟฟ้ า ห้ อ งเครืองไฟฟ้ า ห้ อ งซัก รีด
ห้อ งเก็บ ของ สํา นัก งาน/ห้อ งพนัก งาน ห้อ งพัก ขยะรวม โถงลิฟ ต์โ ดยสาร โถงลิฟ ต์บ ริก าร
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ แห่ง
ชันที : จัดเป็ นส่วนโรงแรม ประกอบด้วยห้องพัก ห้อง ห้องประชุม ห้องพักขยะประจําชัน ห้องไฟฟ้ า
ห้องเก็บของ ห้องออกกําลังกาย โถงลิฟ ต์โดยสาร โถงลิฟต์บริการ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
แห่ง
ชันที : จัดเป็ นส่วนโรงแรม ประกอบด้วยห้องพัก ห้อง (ห้องพักคนพิการ ห้อง) ห้องพักขยะประจําชัน
ห้อ งไฟฟ้ า ห้อ งเก็บ ของ โถงลิฟ ต์ โ ดยสาร โถงลิฟ ต์ บ ริก าร บัน ไดหลัก และบัน ไดหนี ไ ฟ
แห่ง
ชันที -7 : จัดเป็ นส่วนเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ ประกอบด้วยห้องพัก ห้อง/ชัน (รวม
ห้อง) ห้องพักขยะ
ประจําชัน ห้องไฟฟ้ า ห้องเก็บของ โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์บริการ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
แห่ง
ชันหลังคา : จัดเป็ นถังเก็บนําชันดาดฟ้ า พืนทีสีเขียว และบันไดหลัก
จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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2.2.4 สิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทางโครงการ จัด ให้ม ีส ิงอํ า นวยความสะดวกในอาคาร สํา หรับ ผู้พ ิก ารหรือ ทุ พ พลภาพและคนชราตาม
กฎกระทรวง กําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
. . จํานวนผูพ้ กั อาศัยในโครงการ
1) ส่วนเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ : ห้องพักขนาดไม่เกิน . ตารางเมตร
- จํานวนห้องพัก
ห้อง
- จํานวนผูพ้ กั อาศัย คน/ห้อง
- รวมจํานวนผูพ้ กั อาศัย
คน
2) ส่วนโรงแรม :
- จํานวนห้องพัก ห้อง
- จํานวนผูพ้ กั อาศัย คน/ห้อง
- รวมจํานวนผูพ้ กั อาศัย =
คน
3) พนักงาน = คน
รวมจํานวนผูพ้ กั อาศัยและพนักงานของโครงการ
คน
. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์
. . รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express
Bangkok Soi Soonvijai) เป็ นอาคารขนาดใหญ่ มรี ูปแบบการให้บริการใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม
(ให้เช่า) มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกให้ครบครัน ได้แก่ ห้องออกกําลังกาย ร้านค้า ห้องอาหาร พืนทีสันทนาการ และพืนที สวน
เพือเป็ นสถานทีพักผ่อนของผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ (แสดงดังรูปที . -1)
โดยจัดให้มแี นวคิด และการออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. เพือการอนุรกั ษ์พลังงานพ.ศ.
โดยกําหนดให้คา่
การถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
) ตามชนิดของผนังอาคาร และกระจกทีใช้ภายใน
โครงการ

รูปที 2.3-1 สภาพปั จจุบนั ของโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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2.4 ระบบสาธารณูปโภค
2.4.1 ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ
1) ผังระบบถนน และการจราจรของโครงการ
(1) ทางเข้า – ออกโครงการ จํานวน จุด ซึงมีผวิ จราจร คสล. กว้างประมาณ . เมตร ขนาด ช่องจราจร
(Two way) เชือมกับถนนซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) (แสดงดังรูปที 2.4-1)
(2) ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็ น ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก มีข นาดทางรถวิงกว้า ง
. เมตร จัดให้มกี ารเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) (แสดงดังรูปที 2.4-2)
(3) จัดให้มเี ครืองหมายจราจรบนพืนทาง แสดงทิศทางการเดินรถ แนวเส้นทีจอดรถยนต์อย่างชัดเจน
เพือความสะดวก และปลอดภัย
(4) ติดตังป้ ายหยุด จํานวน ป้ าย บริเวณปากทางเข้าออกโครงการ เพือให้รถยนต์ทออกจากโครงการ
ี
ใช้ความระมัดระวังในการเข้าสูท่ างหลัก
(5) ติดตังกระจกโค้ง ในบริเวณจุดอับ หรือบริเวณจุดทีมีความเสียง เพือลดโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ
2) ทีจอดรถยนต์
โครงการจัดให้มที จอดรถยนต์
ี
แต่ละคันมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 5.0 เมตร ภายในอาคาร และภายนอก
อาคารรวมทีจอดรถยนต์ทงสิ
ั น คัน (เพียงพอตามข้อกําหนดกฎหมายต้องไม่น้อยกว่า 66 คัน) (แสดงดังรูปที 2.4-3)

รูปที 2.4-1 ทางเข้า – ออกโครงการ

รูปที 2.4-2 ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคาร

รูปที 2.4-3 พืนทีจอดรถยนต์ภายในและภายนอกอาคารโครงการ
จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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2.4.2 นําใช้
1) แหล่งนําใช้
แหล่งนําใช้ทจ่ี ายให้แก่โครงการ ได้แก่ นําประปาจากการประปานครหลวง โดยโครงการตังอยู่ใ นเขต
พืนทีให้บริการนําประปาของสํานักงานประปาสาขาพญาไท
2) ปริมาณการใช้นํา
คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้นํารวมเฉลียทังหมดประมาณ . ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ .
ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง และคิดเป็ นปริมาณการใช้นําในชัวโมงสูงสุดประมาณ . ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง (คิดเทียบที . เท่า
ของปริมาณการใช้นําเฉลียปกติ)
3) ระบบจ่ายนําของโครงการ
. ) การสํารองนํา
โครงการจะเชือมท่อประปาของโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิว (เนืองจากทางการ
ประปานครหลวงจํากัดขนาดท่อในการเชือมท่อประปาเข้าสูโ่ ครงการ ทังนีทางโครงการได้ทาํ การติดต่อขอมิเตอร์ประปาขนาด
นิว กับการประปานครหลวง) จํานวน จุด เข้ากับท่อนําประปาของการประปานครหลวงสํานักงานประปาพญาไท บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ นอกจากนีทางโครงการจัดให้มถี งั เก็บนําใช้สาํ รองภายในอาคารมีความจุไม่น้อยกว่า วัน โดยมีถงั เก็บนํา
สํารองชันใต้ดนิ จํานวน จุด แบ่งออกเป็ น ถัง โดยถังที จะมีความจุ . ลูกบาศก์เมตร และถังที จะมีความจุ .
ลูกบาศก์เมตร ขนาดความจุรวมประมาณ . ลูกบาศก์เมตร (แสดงดังรูปที 2.4-4)
3.2) ระบบจ่ายนําใช้ทวไป
ั
โครงการจะเชือมต่อท่อนําประปาของโครงการขนาด . นิว (เนืองจากทางการประปานครหลวง
จํากัดขนาดท่อในการเชือมท่อประปาเข้าสู่โครงการ ทังนีทางโครงการได้ทําการติดต่อขอมิเตอร์ประปาขนาด นิว กับการ
ประปานครหลวง) เข้ากับท่อของการประปานครหลวง บริเวณด้านหน้าโครงการ ติดถนนซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ผ่านมาตรวัดนําเพือจ่ายนําให้กบั ห้องพักอาศัยภายใน และจ่ายกับส่วนต่างๆ โดยเก็บไว้ยงั ถังเก็บนําสํารองใต้ดนิ ของโครงการ
การจ่ายนําเพือใช้ทวไปจะถู
ั
กจ่ายผ่านถังเก็บนําใต้ดนิ ทีติดตังไว้บริเวณใต้ทางวิงลงของชันใต้ดนิ ถึง
ชันที โดยสูบส่งนําด้วยเครืองสูบนําประปาจํานวน ชุดสลับการทํางาน จากนันนําจะถูกจ่ายออกจากถังเก็บนําไปยังห้อง
ชุดพักอาศัยต่างๆ หรือส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยรักษาแรงดันในการจ่ายนําอย่างน้อย . บาร์ (ซึงมากกว่า . บาร์ ที
กําหนดในกฎกระทรวง) ความเร็วในการไหลนําไม่เกิน . เมตร/วินาที และในขณะเดียวกันชุดเครืองสูบนํ าสามารถช่วย
ทํางานเสริมกันได้ในช่วงชัวโมงทีมีการใช้นําสูงสุด ของชันทีมีแรงดันตํา

รูปที 2.4-4 ถังเก็บนําใต้ดนิ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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. ) ระบบจ่ายนําดับเพลิง
ระบบเก็บ นํ าสํ า รองสํ า หรับ ระบบดับ เพลิง ถัง เก็บ นํ าสํ า รองสํ า หรับ ระบบดับ เพลิง มีป ริม าตร
ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า นาที
ระ บบท่ อ ยื น ดั บ เพลิ ง (STANDPIPE SYSTEM) จั ด เ ต รี ย มตู้ ด ั บ เพลิ ง ( FHC) สํ า หรั บ ท่ อ
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร ยาว ม. และวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิลลิเมตร สําหรับตํารวจดับเพลิง
ใช้งาน ระบบท่อยืนในอาคารจ่ายนําจากเครืองสูบนําดับเพลิง ชนิด Electric Fire Pump โดยมีแรงดันใช้งานในช่วง . - .
บาร์ และท่อยืนดังกล่าวจะต่อเข้ากับ FIRE DEPARTMENT CONNECTION ทีผนังด้านหน้าโครงการ (แสดงดังรูปที 2.4-5)
ระบบสปริง เกอร์ รับ นํ าจากเครืองสูบ นํ าดับ เพลิง ชนิ ด Electric Fire Pump และแบ่ ง การใช้ง าน
ครอบคลุมเป็ นโซน โดยแต่ละโซนจะมีพนที
ื ครอบคลุมโซนละไม่เกิน
ตารางเมตร แรงดันทีหัวสปริงเกอร์แต่ ละจุด
มีแรงดันในช่วง - บาร์ (แสดงดังรูปที 2.4-6)

รูปที 2.4-5 ระบบท่อยืนดับเพลิง

รูปที 2.4-6 ระบบสปริงเกอร์

2.4.3 นําเสีย และสิงปฏิกลู
1) ปริมาณนําเสียและสิงปฏิกลู
คาดว่านําเสียทีเกิดมาจากกิจกรรมภายในโครงการซึงเป็ นกิจกรรมจากการซักล้าง การอาบชําระ ห้องนํา
และห้องครัว คาดว่ามีปริมาณนําเสียรวมประมาณ 35-40 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็ นร้อยละ ของปริมาตรนําใช้เฉลีย
2) ระบบรวบรวมนําเสีย และสิงปฏิกลู ภายในโครงการ
นํ าเสียจากกิจกรรมต่างๆ จะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ าเสียรวมแบบเติมอากาศ ขนาดรองรับนํ าเสีย .
ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน โดยระบบบํ า บัด นํ าเสีย ของโครงการประกอบไปด้ว ย บ่ อดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อพักนําใส และบ่อตรวจคุณภาพนํา
ในส่วนของละอองนํ า และกลินเหม็นจากการบําบัดจะส่งผลกระทบในระดับน้ อยมาก ทังนีเพือความ
ปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชือโรคมากยิงขึน ทังนีโครงการอยูใ่ นระหว่างการจัดซือถังสําเร็จรูประบบบําบัดอากาศเสียชนิด
กรองแบบ Carbon Filter จํานวน ถัง ขนาดความจุรวม ลูกบาศก์เมตร (แสดงดังรูปที 2.4- และ . -8)

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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2.4.4 ระบบระบายนําและป้ องกันนําท่วม
1) การออกแบบโครงการเพือป้ องกันนําท่วม
โครงการได้ออกแบบให้ ยกพืนถนนภายในโครงการบริเวณทางเข้า -ออก ให้สูงกว่าระดับถนนด้านหน้า
โครงการ + . เมตร จัดให้มรี วทึ
ั บสูงประมาณ เมตร เพือป้ องกันนําซึมผ่าน และมีเครืองสูบนําอเนกประสงค์ขนาด ,
ลิตร/นาที จํานวน ชุด สําหรับสูบนําออก กรณีนําท่วมในโครงการ
2) การออกแบบท่อระบายนําของโครงการ
สํ า หรับ ระบบระบายนํ าในโครงการเป็ นระบบท่ อ ระบายนํ ารวม คื อ รองรับ นํ าฝน และนํ าทิ ง
ทีผ่านการบําบัดนํารวมในท่อเดียวกัน ออกแบบเป็ นท่อ คสล. ขนาด . , 0.40 และ . เมตร มีความลาดเอียงของท่อ
ระหว่าง :200 โดยรอบพืนทีโครงการ ระบายนํ าตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทีมีค่าระดับต้นท่อลึกเริมต้น -0.32 เมตร และ
ปลายท่อทีระดับ -1.20 เมตร ก่อนระบายออกผ่านบ่อตรวจคุณภาพนําพร้อมตะแกรงดักขยะ จํานวน จุด ลงสู่ท่อระบายนํา
สาธารณะบนถนนซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ และระบายนําออกนอกโครงการ จํานวน จุด

รูปที 2.4-7 ระบบบําบัดนําเสีย

รูปที 2.4-8 บ่อตรวจคุณภาพนําทิง

2.4.5 การจัดการมูลฝอย
ขยะมูลฝอยภายในโครงการจะประกอบไปด้วย ขยะเปี ยก ขยะแห้ง และขยะอันตราย โดยคาดว่าปริมาณขยะ
ทัวไปทีเกิดขึนทังหมด . ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพืนทีโครงการอยู่ใ นเขตรับผิดชอบของฝ่ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สํานักงานเขตห้วยขวางเพือนําไปดําเนินการกําจัดด้วยวิธฝี ั งกลบ (Sanitary Landfill) สําหรับช่วงเวลาทีเข้ามา
เก็บขนขยะบริเวณพืนทีโครงการ และพืนทีโดยรอบ จะใช้รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ตัน เข้าจัดเก็บในช่วงเวลา
ระหว่าง . - . น. โดยโครงการได้จดั ให้แม่บา้ นเก็บขนขยะไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในวันทีรถขยะเข้ามาจัดเก็บ
เพือให้สะดวกในการเก็บขน และจะทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าทีทีเข้ามาเก็บขนขยะ
จึงคาดว่าการเข้ามาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะได้อย่างสะดวก และไม่มขี ยะตกค้างภายในโครงการ
(แสดงดังรูปที 2.4-9)

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รูปที 2.4-9 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

2.4.6 ระบบไฟฟ้ า
1) ระบบไฟฟ้ าทัวไป
โครงการจะใช้ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวง ซึงอยูใ่ นพืนทีการให้บริการของการไฟฟ้ านครหลวงเขตบาง
กะปิ ซึงโครงการจะมีหม้อแปลงไฟฟ้ าจํานวน เครือง เครืองละ 1,250 KVA. รวมมีกาํ ลังส่งไฟฟ้ า 2,500 KVA.
2) ระบบไฟฟ้ าสํารอง
ระบบไฟฟ้ าสํารองจะเป็ นเครืองกําเนิดไฟฟ้ าขนาด 500 KVA จํานวน 1 ชุด เป็ นเครืองกําเนิดไฟฟ้ าแบบ
ขับเคลือนด้วยเครืองยนต์ดเี ซล และแบตเตอรี โดยติดตังภายในห้องเครืองไฟฟ้ า ชันที ทังนีได้จดั ให้มรี ะบบป้ องกันเสียงดัง
และระบบกําจัดเขม่าควันจากการทํางานของเครืองโดยจ่ายแยกไปยังตูเ้ มนสวิทซ์ไฟฟ้ าฉุ กเฉิน (Main Distribution Board :
MDB) เพือจ่ายไฟฟ้ าให้กบั เครืองใช้ไฟฟ้ ากรณีไฟฟ้ านครหลวงเกิดขัดข้อง (แสดงดังรูปที 2.4-10)
3) ระบบป้ องกันไฟฟ้ ารัวและป้ องกันฟ้ าผ่า
ทางโครงการยังได้จดั ให้มรี ะบบสายดิน เพือป้ องกันอันตรายทีเกิดจากไฟฟ้ ารัวและกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร
และระบบป้ องกันฟ้ าผ่าแบบเสาล่อฟ้ า เพือป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ า นครหลวง
นอกจากนียังจัดให้มสี ายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์ อย่างน้อย 1 จุด ในทุก
ห้องพัก ส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอืนๆ กําหนดใช้เป็ นแบบประหยัดพลังงาน (แสดงดังรูปที 2.4-11)

รูปที 2.4-10 เครืองกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง
จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 2.4-11 ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าแบบเสาล่อฟ้ า
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2.4.7 ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศในโครงการจะแบ่งออกเป็ น วิธี โดยภายในอาคารบริเวณทีต้องการอากาศเพิม มากขึน
จะใช้พดั ลมระบายอากาศช่วย ส่วนบริเวณอืนๆจะใช้วธิ รี ะบายอากาศแบบธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิ ดทีเชือมกับอากาศ
ภายนอก
2.4.8 ระบบป้ องกันอัคคีภยั (แสดงดังรูปที 2.4- ถึง . -19)
1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตังทุกชันของอาคาร ประกอบด้วย แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ ติดตังไว้ในห้องสํานักงานของอาคารทีเป็ นศูนย์รบั ส่งสัญญาณตรวจจับ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพือให้หนีไฟแบบกริงและ
Fire Phone Jack และอุปกรณ์แจ้งเหตุ โดยติดตัง ประเภท ทังแจ้งเหตุอตั โนมัตแิ ละแบบมือกด
2) ระบบป้ องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน หัวดับเพลิง และหัวรับนําดับเพลิง
3) เครืองดับเพลิงแบบมือ เป็ นชนิด AB ขนาด lbs. จํานวน ถัง และถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด CO2
ขนาด lbs. จํานวน 12 ถัง
4) บันไดหนีไฟ เป็ นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวนรวม บันได
5) ระบบไฟส่องสว่างฉุ กเฉิน เป็ นโคมไฟฉุ กเฉิน พร้อมแบตเตอรีสํารองไฟได้นาน ชัวโมง แยกอิสระจาก
ระบบอืนและสามารถทํางานได้อตั โนมัติเมือระบบจ่ายไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน ติดตังไว้บริเวณทางเดิน ห้องระบบไฟฟ้ า
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทีจอดรถยนต์
6) ป้ ายบอกทางหนีไฟ เป็ นกล่องป้ ายทีมีตวั อักษร “Fire Exit ทางหนีไฟ”
7) ป้ ายบอกตําแหน่ งจุดทีอยู่ เป็ นป้ ายพลาสติกใสปิ ดหุ้มภาพแปลนของชันต่างๆ ในอาคาร มีรายละเอียด
ตําแหน่งอุปกรณ์ดบั เพลิง ลิฟท์ ทางหนีไฟ เป็ นต้น ติดไว้บริเวณห้องพักอาศัยทุกห้อง และบริเวณโถงหน้าลิฟท์ของทุกชัน
8) ระบบป้ อ งกัน อัน ตรายจากฟ้ า ผ่า ประกอบด้ว ย เสาล่อ ฟ้ า สายล่อ ฟ้ า สายตัว นํ า สายนํ า ลงดิน และ
หลักสายดินทีเชือมโยงกันเป็ นระบบ
9) จุดรวมพลโดยโครงการได้กําหนดให้มจี ุดรวมพล จํานวน แห่ง ซึงได้กําหนดไว้บริเวณพืนที สีเขียวด้าน
ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ เหนื อ ของอาคาร มี ข นาดพื นที รวมประมาณ 152.47 ตารางเมตรคิ ด เป็ นพื นที จุ ด รวมพล
ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อพืนที 0.25 ตารางเมตร เพือรองรับผู้พกั อาศัยจากอาคาร (586 คน) คิดเป็ นอัตราส่วนของผูพ้ กั เท่ากับ
1 คน ต่อพืนทีจุดรวมพล 0.26 ตารางเมตร (เป็ นไปตามเกณฑ์ที สผ. กําหนดต้องมีไม่น้อยกว่า 1 คน : 0.25 ตารางเมตร)

รูปที 2.4-12 แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 2.4-13 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
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รูปที 2.4-14 ตูห้ วั ฉีดดับเพลิง

รูปที 2.4-15 ถังดับเพลิง

รูปที 2.4-16 ประตูเปิ ดไปทางบันไดหนีไฟ

รูปที 2.4-17 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

รูปที 2.4-18 ป้ ายบอกทางหนีไฟ

รูปที 2.4-19 จุดรวมพล

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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2.4.9 พืนทีนันทนาการและพืนทีสีเขียว
พืนทีสีเขียวและพืนทีสําหรับพักผ่อนนันทนาการของผู้พกั อาศัยภายในโครงการ เป็ นพืนทีส่วนกลางทีผู้พกั
อาศัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อน ผ่อนคลาย ออกกําลังกาย บริเวณสวนหย่อม และต้นไม้บริเวณรอบๆ
โครงการได้ ซึงในการออกแบบสวนของโครงการนัน ทางโครงการได้ห ลีกเลียงตําแหน่งของการปลูกพรรณไม้ไม่ให้ซ้อนทับ
กับระบบท่อระบายนํา ท่อนํา Reuse ระบบบําบัดนําเสีย และรัวของโครงการ (แสดงดังรูปที 2.4-20)

รูปที 2.4-20 พืนทีสีเขียวในพืนทีโครงการ
. . ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
โครงการจัดให้มเี จ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยประจําอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชัวโมงเพือคอย
อํานวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผูพ้ กั อาศัย พร้อมจัดให้มปี ระตูเปิ ด -ปิ ดบริเวณทางเข้าออกอาคาร
ด้วยระบบ Key Card และระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ติดตังไว้ทกุ ชันของโครงการ (แสดงดังรูปที 2.4-21)

รูปที 2.4-21 เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 2.4-22 ระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ภายในอาคาร

2-14

บทที
การปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

บทที
การปฏิบตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม
จากการศึก ษามาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิงแวดล้ อ ม โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม
(ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ ) ของบริษทั ไพร์ม ลิฟวิง
ศูนย์วจิ ยั จํากัด ทีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ
โดยวิธกี ารเดินตรวจสอบพืนทีโครงการ และสอบถามจาก
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
เจ้าหน้าทีดูแลระบบประจําโครงการ พบว่า บริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามมาตรการทีกําหนดไว้
ได้ เ ป็ นส่ ว นใหญ่ สามารถสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิงแวดล้ อ ม ในช่ ว งระหว่ า ง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ดังตารางที 3.1-1

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-1

:
:
:
:
:
:
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- สภาพภูมปิ ระเทศของโครงการจากสภาพ 1. จัด ให้ม ีพ ืนทีสีเ ขีย วชันพืนดิน และบนอาคาร - ทางโครงการจัดให้ม ีพ ืนทีสีเขียวชันพืนดิน
พืนทีราบเปลียนมาเป็ นอาคารคอนกรีต
เพือช่ ว ยลดการสะท้ อ นแสง และเพิมความ
ชัน และชันดาดฟ้ า เพือช่วยลดการสะท้อน
นุ่ มนวลสบายตา และทําให้อ าคารโครงการไม่
เสริมเหล็ก ขนาดความสูง ชัน และ ชัน
แสง และเพิมความนุ่ มนวลสบายตา และทําให้
แข็ง กระด้า งเกิด ภู ม ิท ัศ น์ ทีดีท ังจากการมอง
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทดีี
ใต้ดิน จํานวน อาคาร พืนทีสวน ถนน
ภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ ภ ายใน
ทังจากการมองภายในโครงการ และจาก
และทางรถวิง โครงการออกแบบอาคารให้ม ี
โครงการ
ความทันสมัยและสวยงาม (ภาพที )
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
2. บริเวณแนวเขตทีดินจัดให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้น - ทางโครงการจัดให้มรี วถาวรกั
ั
นแนวเขตทีดิน
ตามแนวเขตทีดินด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก เพือสามารถช่วยดูดซับ และกรอง
โดยมีการปลู กต้ น ไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
ฝุ่ น กลิน จากเขม่าไอเสีย รถยนต์ไ ด้ อีกทังยัง
โครงการ และรัวทางทิศตะวันตก ทังนี ทาง
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน ของ
สามารถช่ ว ยลดการคายความร้อ นของผนั ง
อาคาร เพือช่วยดูดซับ และกรองฝุ่น กลิน จาก
อาคาร และยังเป็ นแนวกําบังสายตา เพิมความ
เป็ นส่วนตัวให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ
เขม่าไอเสียรถยนต์ได้ อีกทังยังสามารถช่วย
ลดการคายความร้อนของผนังอาคาร และยัง
เป็ นแนวกําบังสายตา เพิมความเป็ นส่ วนตัว
ให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ )
บริษทั ไพร์ม ลิฟวิง ศูนย์วจิ ยั จํากัด
ซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
อาคารอยู่อาศัยรวม

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

โครงการ
เจ้าของโครงการ
ทีตังโครงการ
จัดทํารายงานโดย
ช่วงเวลาทีรายงาน
ประเภทโครงการ

ตารางที 3.1- ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ

รูปที 3-2
รูปที -4
รูปที -5
รูปที -6

-

3-2

รูปที -1
รูปที -2
รูปที -3

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

3. จัด ให้ม ีก ระจกทีมีค่ า การสะท้อ นแสงตามกฏ - ทางโครงการจัดให้มกี ระจกทีมีค่าการสะท้อน
กระทรวงฉบับที (พ.ศ. ) ออกตามความ
แสงตามกฏกระทรวงฉบับที (พ.ศ. )
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
ข้อ
ออกตามความในพระราชบัญญัติ ค วบคุ ม
กล่ า วว่ า “วัส ดุ ทีเป็ น ผิว ของผนัง ภายนอก
อาคาร พ.ศ.
ข้อ กล่าวว่า “วัสดุทเป็
ี น
อาคาร จะต้อ งมีปริมาณการสะท้อ นแสงได้ ไ ม่
ผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณ
การสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30”
เกินร้อยละ 30”
4. คอยดูแลรักษาพืนทีสีเขียวและต้นไม้ในโครงการ - ทางโครงการจัดให้ม ีพนั ก งานคนสวนของ
ให้ดดู สี วยงามอยู่เสมอ
โครงการ คอยดูแลรักษาพืนทีสีเขียวและต้นไม้
ในโครงการให้ดดู สี วยงามเป็ นประจําทุกวัน
5. ต ก แ ต่ ง กิ ง ไ ม้ ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร อ ยู่ เ ส ม อ - ทางโครงการจัดให้ม ีพนั ก งานคนสวนของ
เพือป้ องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พนที
ื บริเวณ
โครงการคอยตกแต่ งกิงไม้ภายในโครงการ
ข้างเคียง
อยู่เสมอ เพือป้ องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่
พืนทีบริเวณข้างเคียง
6. เจ้าของโครงการทําหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพัก - โครงการได้ตดิ ป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
อาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทัศนียภาพ แสงแดด
ทัศ นี ย ภาพ แสงแดด และทิ ศ ทางลมจาก
และทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถ
แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ ไข
ตัวอาคารโครงการไว้บริเวณหน้ าโครงการ
ผลกระทบดังกล่าวได้ ทังนีให้แจ้งเจ้าของโครงการ
ซึงปั จจุบนั โครงการยังไม่พบว่ามีกรณีทีเกิด
ได้ตงแต่
ั เริมการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง
ข้อร้องเรียนเรืองบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
บังคลืนรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
ภายหลังการเปิ ดดําเนินการแล้วเป็ นเวลา ปี กรณี
ทีทัง ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ตอ้ งจัดตังคณะกรรมการ
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื อง
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปดํ าเนิ นการ
ไตรภาคีขนึ เพือเจรจาข้อยุตทิ เป็
ี นธรรมต่อทังสอง
แก้ไขตามทีมาตรการกําหนด
ฝ่ าย

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

รูปที 3-7

รูปที 3-7

รูปที 3-8

-

-

-

3-3

ภาคผนวกที .

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

โดยคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานทีเป็ นกลาง
และทังสองฝ่ ายยอมรับ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ั
นแนวเขตทีดิน
1 ) ก า ร ร ะ บ า ย ค ว า ม ร้ อ น จ า ก 1. ปลูกไม้ยนื ต้นตามแนวรัวโครงการ เพือเป็ นแนว - ทางโครงการจัดให้มรี วถาวรกั
กํ
า
บั
ง
ความร้
อ
นจากเครื
องปรั
บ
อากาศ
ทางทิ
ศ
ใต้
ทิ
ศ
ตะวั
น
ออก
และทิ
ศตะวันตก
เครื องปรับ อากาศออกสู่ บ รรยากาศ
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
ภายนอกโดยรอบอาคาร
โครงการ และรัวทางทิศตะวันตก ทังนี ทาง
- ภายในอาคารมีภ าระการทํ า ความเย็น
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน ของ
ประมาณ . ตัน จะเกิดความร้อนจาก
อาคารเพื อเป็ นแนวกํ า บัง ความร้ อ นจาก
คอยล์ร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการ
oC ทํ า ให้ อุ ณ ภู ม ิสู ง สุ ด
เครืองปรับอากาศ
ประมาณ .
ี น - ทางโครงการได้อ อกแบบอาคารโครงการ
เพิมขึนจาก . oC เป็ น . oC คาด 2. ออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้วสั ดุทเป็
มิต รกับ สิ งแวดล้ อ ม รวมทังพิ จ ารณาระบบ
และเลือ กใช้ว สั ดุทเป็
ี น มิตรกับสิงแวดล้อม
ว่าเกิดขึนแบบไม่มนี ยั สําคัญ
หมุนเวียนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร
รวมทังพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศ
- ภายในห้องพักอาศัยทีติดตังเครืองปรับอากาศ
ภายในและภายนอกอาคาร เพือให้อ าคาร
เพื
อให้
อ
าคารไม่
ร
อ
้
นหรื
อ
ไม่
ม
อ
ี
ากาศหมุ
น
เวี
ย
น
ซึงไม่ได้ทาํ ความสะอาดเป็ นประจํา จะเป็ น
ไม่รอ้ นหรือไม่มอี ากาศหมุนเวียน ซึงสามารถ
ซึงสามารถลดการใช้เ ครืองปรับ อากาศได้ใ น
ทีสะสมของเชือโรคที ก่อให้เกิดโรคลีเจียน
ลดการใช้เครืองปรับอากาศได้ในระดับหนึง
ระดับหนึง
แนร์ ซึงเป็ นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันได้
2) เชือโรคลีเจียนแนร์ ในเครืองปรับอากาศ 3. ทํา ความสะอาดเครืองปรับ อากาศเป็ น ประจํา - ทางโครงการได้จ ดั ทําแผนการดูแลทําความ
เ พื อ เ พิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
สะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ โดยมี
 โรคภูมแ
ิ พ้หรือโรคแพ้ (Allergy) เกิดจาก
เครืองปรับอากาศ และยังเป็ น การป้ อ งกัน การ
ความถีปี ละ 2 ครัง เพือเพิมประสิทธิภาพการ
ฝุ่น เชือรา ซึงอยู่ในเครืองกรองอากาศหรือ
ทํ างานของระบบปรับ อากาศ และยังเป็ น
สะสมของเชือโรค และเชือแบคทีเรียต่าง ๆ ที
แผ่นกรองในเครืองปรับอากาศ
การป้ องกั น การสะสมของเชื อโรค และ
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เชือแบคทีเรียต่าง ๆ ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

- ไม่มผี ลกระทบทีมีนยั สําคัญ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1.2 ดิ นและการชะล้าง
พังทลาย
1.3 คุณภาพอากาศ

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

3-4

ภาคผนวกที 7.3

-

-2
-4
-5
-6

ภาคผนวกที 7.2

รูปที
รูปที
รูปที
รูปที

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

-

-

3)
-

-

การเกิ ด โรคลี เ จี ย นแนร์ (Legionnaiers
disease)
สาเหตุมาจากเชือแบคทีเรียลีจโิ อเนลล่านิว
โมฟิ ลา (Legionella pneumophila) เป็ นเชือ
ทีก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึงเป็ นโรคปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชือนีจะอาศัยอยู่ในแหล่ง
ทีมีอุณภูมเิ หมาะสม ( -45 oC)
ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ ดังนี
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาดว่ าจะ
เกิดขึน .
มก./ลบ.ม. รวมกับค่าทีได้
จากการตรวจวัดบริเวณโครงการในปั จจุบนั
. มก./ลบ.ม. จะเพิมเป็ น .
มก./ลบ.
ม. (ไม่ เ กิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศที
กําหนดไว้ . มก./ลบ.ม.)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่ า จะ
เกิดขึน .
ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปั จจุบนั .
ppm จะเพิม
เป็ น .
ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีกําหนดไว้ . ppm)
ไฮโดรคาร์ บอน (HC) คาดว่ า จะเกิ ด ขึน
0.0131 ppm รวมกับคุ ณภาพอากาศของ
โครงการในปั จจุบนั . ppm จะเพิมเป็ น
3.3631 ppm (ปั จจุ บ ัน ไม่ ม ีค่ ามาตรฐาน
กําหนดไว้)

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)



ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครืองปรับอากาศที - เจ้าของโครงการได้เลือกใช้เครืองปรับอากาศ
มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มสี าร CFCS เป็ น
ทีมีฉลากประหยัดไฟ และไม่มสี าร CFCS เป็ น
ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
5. ดูแ ลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ - ทางโครงการดูแ ลระบบการระบายอากาศ
เสมอและเปิ ดประตูอาคารบางจุด เพือให้อากาศ
ภายในอาคารอยู่เสมอและเปิ ดประตูอาคาร
ถ่ายเทได้สะดวก
บางจุด เพือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
6. จัด ให้ม ีพ ืนทีสีเ ขีย ว โดยการปลู ก ต้ น ไม้ช นิ ด - ทางโครงการจัดให้ม ีพ ืนทีสีเขียวชันพืนดิน
ต่าง ๆ เพือช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ และ
ชัน และชันดาดฟ้ า เพือช่วยดูดซับคาร์บอน
ลดอุณภูมอิ นั เนืองจากการคายนํ าของพืช และ
ไดออกไซต์ และลดอุ ณ ภู ม ิอ ัน เนื องจาก
การคายนํ าของพื ช และการระเหยนํ า
การระเหยนําจากผิวดิน
จากผิวดิน
7. ติดป้ ายประกาศให้ดบั เครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
เครืองยนต์ ท ันทีเมือจอด ทังภาษาไทยและ
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตังไว้บริเวณ
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั งไว้ บ ริเ วณที สามารถ
ทีสามารถมองเห็นได้
มองเห็นได้
8. ติดตังป้ ายจํากัดความเร็ว ของรถทีเข้า – ออก - ทางโครงการได้ติดตังป้ ายจํากัดความเร็วของ
รถทีเข้า – ออก มีความเร็วไม่เกิน กม./ชม.
มีความเร็วไม่เกิน กม./ชม. เพือลดความเร็ว
และป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนืองจาก
เพือลดความเร็วและป้ องกันการฟุ้ งกระจาย
ถนน
ของฝุ่นอันเนืองจากถนน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 3)

รูปที 3-9

-

3-5

รูปที 3-10

รูปที 3-1
รูปที 3-2
รูปที 3-3

-

-

ภาคผนวกที 7.3

ภาคผนวกที 7.4

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึน .
9. เครืองกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง ต้องติดตังให้เหมาะสม - ทางโครงการติดตังเครืองกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง
มก./ลบ.ม. รวมกั บ คุ ณ ภาพอากาศของ
และมีระบบป้ องกันเสียงแรงสันสะเทือน และระบบ
ในห้ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า (Generator Room)
กําจัดไอเสีย
ซึงมีระบบป้ องกันเสียงแรงสันสะเทือน และ
โครงการในปั จจุบนั . มก./ลบ.ม. จะเพิม
ระบบกําจัดไอเสีย
เป็ น .
มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศทีกําหนดไว้ . มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า ไมครอน (PM10)
คาดว่าจะเกิดขึน . มก./ ลบ.ม. รวมกับ
คุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุบนั .
มก./ลบ.ม. จะเพิมเป็ น .
มก./ลบ.ม.
(ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีกําหนดไว้
. มก./ลบ.ม.)
- ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่ าจะ
เกิดขึน .
ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปั จจุบนั . ppm จะเพิม
เป็ น .
ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีกําหนดไว้ . ppm)
4) ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็ น
ก๊าซทีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน เทียบเป็ น C ที
เกิ ดขึน . ก./ชม. ขณะที ต้ นไม้ใน
โครงการดู ด ซั บ C ได้
. ก./ชม.
ซึงสามารถดูดซับได้ทงหมด
ั
5) ไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้เชือเพลิงจะทําให้เกิด
ไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้สอู้ ากาศ
ภายนอก . oC ซึงเป็ นปริมาณทีเพิมขึน
แบบไม่มนี ยั สําคัญต่อการเกิดผลกระทบ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 4)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-6

รูปที 3-11

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

-

-

- โครงการมีลกั ษณะเป็ นอาคารเพือการอยู่
อาศัยโดยกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึนภายใน
โครงการจึงเป็ นเพียงกิจกรรมของการอยู่
อ าศั ย เท่ านั น ไ ม่ ม ี กิ จ กร ร มใ ด ที จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสันสะเทือน
แต่ อ ย่ า งใด ดัง นั น จึ ง คาดว่ า ในระยะ
ดําเนิ น การ จะไม่ม ีผ ลกระทบด้านความ
สันสะเทือน

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1.5 แรงสันสะเทือน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

- ผลกระทบด้านเสียงทีเกิดขึนส่วนใหญ่ จะ 1. จํากัดความเร็ว รถเมือเข้าสู่ พ นที
ื โครงการให้ม ี - ทางโครงการได้จํากัดความเร็วรถเมือเข้าสู่
เกิด จากการจราจรเมือเปิ ด ดํ า เนิ น การ
ความเร็วไม่เกิน กม./ชม.
พืนทีโครงการให้มคี วามเร็วไม่เกิน กม./ชม.
โครงการ คาดว่ามาจากยานพาหนะทีแล่น 2. ติดป้ ายประกาศให้ดบั เครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
เข้า - ออกพืนทีโครงการ
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตังไว้บริเวณ
เครืองยนต์ ท ันทีเมือจอด ทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ติดตังไว้บริเวณพืนทีจอดรถ
ทีสามารถมองเห็นได้
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้ าและเครืองจักร - ทางโครงการจั ด ให้ ม ี ต ารางระยะเวลา
เช่ น ปั มนํ า เครืองปรับ อากาศ เป็ นต้ น ให้ม ี
กํ า หนดการซ่ อ มบํ า รุ ง เครื องจั ก ร และมี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือป้ องกันเสียงดังจาก
พ นั ก ง า น ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์
การทํางานทีขาดประสิทธิภาพ
เครืองใช้ไฟฟ้ าและเครืองจักร ได้แก่ ระบบ
จ่ า ย นํ า ปั ม นํ า ร้ อ น ปั ม นํ า เ ย็ น ใ ห้ ม ี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการ - ทางโครงการจัดให้ม ีพนั ก งานคนสวนของ
ให้ดีอ ยู่เสมอเพือช่วยเป็ น แนวดูดซับเสียงจาก
โครงการดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดอี ยู่เสมอ
ภายนอกได้
เพือช่วยเป็ นแนวดูดซับเสียงจากภายนอก

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

. ระดับเสียง

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 5)

รูปที 3-7

-

3-7

ภาคผนวกที 7.5
ภาคผนวกที 7.6

-

-

รูปที 3-9

-

-

รูปที 3-10

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ติ ด ตั งป้ ายคํ า แนะนํ าในการปฏิ บ ั ติ ต น - ทางโครงการได้ติดตังป้ ายคําแนะนํ าในการ
เมือเกิดแผ่ น ดิน ไหวไว้ในบริเวณทีเห็น ได้
ปฏิ บ ั ติ ต น เมื อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวไว้ ใ น
ชัดเจน เช่น ภายในห้อ งลิฟต์โดยสารหรือ
โครงการในบริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชัน
บริเวณโถงหน้าลิฟต์
(2) มีไฟฉายพร้อมถ่ านไฟฉาย และกล่ อ งยา - ทางโครงการได้จดั เตรียมไฟฉายไว้ในห้องพัก
แต่ละห้อง และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น
เตรียมไว้โถงทางเดินแต่ละชันของอาคาร และ
ไว้ในโครงการ
ให้ทุกคนทราบว่าอยู่ทใดของอาคาร
ี
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบืองต้น
- พนักงานของโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฐมพยาบาลเบืองต้น
(4) มี อุ ปกรณ์ ดั บ เพลิ ง ไว้ ใ นอาคาร เช่ น - ทางโครงการได้ติดตังถังดับเพลิงไว้ในอาคาร
ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็ นต้น
แต่ละจุดอย่างเพียงพอ

- พื น ที โ ค ร ง ก า ร ตั ง อ ยู่ ใ น เ ข ต 1. ออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารให้ เ ป็ นไปตาม - ทางโครงการได้ออกแบบและก่อสร้างอาคาร
กรุ งเทพมหานคร ซึงมีค วามรุ น แรงของ
ให้ เ ป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ที กํ า หนดตาม
กฏเกณฑ์ทกํี าหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุ มอาคาร
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและเป็ นไปตาม มยผ.
การเกิดแผ่นดินไหว ทีระดับ - เมอร์คลั
และเป็ นไปตาม มยผ. - ซึงเป็ นมาตรฐาน
- ซึงเป็ นมาตรฐานประกอบการ
ลีเขต ก. (สีสม้ ) เป็ นระดับทีทุกคนจะเกิด
ประกอบการออกแบบอาคารและต้ า นแรง
ออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว
ความตกใจสิงก่อสร้างทีออกแบบไม่ดีจะ
แผ่นดินไหว
ปรากฏความเสียหาย ระดับน้ อยถึงปาน 2. โครงสร้างอาคารได้ออกแบบคํานวณให้สามารถ - โครงสร้างอาคารได้ออกแบบคํานวณให้สามารถ
กลาง ทังนี โครงการได้ อ อกแบบและ
รับแรงสันสะเทือนของแผ่นดินไหวตามวิธเี ฉือน
รั บ แรงสั นสะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวตาม
ก่อสร้างอาคารเพือต้านแรงแผ่ นดิน ไหว
วิธเี ฉือนทังหมด ทังในแนวราบทีระดับพืนดิน
ทังหมด ทังในแนวราบทีระดับ พืนดิน และใน
ตามข้อกําหนดของ มยผ.
มาตรฐาน
แนวราบทีกระทําต่อพืนชันต่างๆ ตามข้อกําหนด
และในแนวราบที กระทํ า ต่ อ พืนชันต่ า ง ๆ
กฎกระทรวง พ.ศ.
ตามข้อกําหนดกฎกระทรวง พ.ศ.

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1.6 การเกิ ดแผ่นดิ นไหว

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 6)

รูปที 3-16

-

3-8

รูปที 3-13
รูปที 3-14
รูปที 3-15
-

-

-

รูปที 3-12

ภาคผนวกที 7.7

-

-

ภาคผนวกที 7.7

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

1.6 การเกิ ดแผ่ น ดิ นไหว
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
- เจ้าหน้าทีประจําโครงการทุกคนและเจ้าหน้าที
รักษาความปลอดภัยทราบตําแหน่ งของวาล์ว
ปิ ดก๊าซ สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้ า
- ทางโครงการไม่มกี ารวางสิงของหนักบนชัน
หรือหิงสูง ๆ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ทางโครงการได้ ม ีก ารยึ ดหรือ ผู กอุ ป กรณ์
เครืองใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพืน
- ทางโครงการได้ จ ัดให้ ม ีจุ ดรวมพลในพืนที
โครงการ จํ า นวน แห่ ง บริ เ วณทางทิ ศ
ตะวันออกของโครงการ และทิศเหนื อของ
โครงการ
(9) ติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์ว ิธีการปฏิบ ัติต ัว - ทางโครงการได้ติดตังป้ ายคําแนะนํ าในการ
เมือเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวในบริ เ วณที เห็ น ได้
ปฏิบตั ิตน เมือเกิดแผ่นดินไหวไว้ในโครงการ
ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์
ในบริเวณทีเห็นได้ชดั เจน
4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
- ทางโครงการมีการจัดทําแผนรับมือเมือเกิด
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
แผ่นดินไหวไว้สาํ หรับพืนทีโครงการ
(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพักให้ย ืนหรือหมอบอยู่ ใน
ส่วนของห้องพักทีมีโครงสร้างแข็งแรง สามารถ
รับ นํ าหนั ก ได้ ม ากและอยู่ ห่ า งจากประตู
ระเบียง หน้าต่าง

(5) ผู้จ ัดการโรงแรมและเจ้าหน้ าทีรักษาความ
ปลอดภัยทราบตํ าแหน่ งของวาล์ วปิ ดก๊ าซ
สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้ า
(6) อย่ าวางสิ งของหนั ก บนชันหรื อ หิ งสู ง ๆ
เพราะเมือเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็ น
อันตรายได้
(7) มีการยึดหรือผู กอุ ปกรณ์ เครืองใช้หนั ก ๆ
ให้แน่นกับพืน
(8) มีการวางแผนเรืองจุ ดนัดพบทีปลอดภัย ใน
กรณีทต้ี องพลัดจากกันเพือมารวมตัวกันอีก
ครัง

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 7)

รูปที 3-17
รูปที 3-18

รูปที 3-12

ภาคผนวกที 7.8

-

-

-

3-9

-

-

-

-

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การเกิ ดแผ่น ดิ น ไหว
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

(3) ห้ามใช้ลฟิ ต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
(4) หากอยู่ในอาคารสูง ตังสติให้มนั และรีบออก
จากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิงล้มทับได้
(5) อย่าใช้เทียน ไม้ขดี ไฟ หรือสิงทีก่อให้เกิดเปลว
หรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรัวอยู่บริเวณ
นัน
. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว
- ทางโครงการมีการจัดทําแผนรับมือเมือเกิด
(1) ตรวจสอบตัว เองและคนรอบข้ า งว่ า ได้ ร ั บ
แผ่นดินไหวไว้สาํ หรับพืนทีโครงการ
บาดเจ็บหรือไม่ให้ปฐมพยาบาลเบืองต้นก่อน
(2) รีบออกจากอาคารทีเสียหายทันที เพราะอาจ
เกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้
(3) ใส่รองเท้าหุม้ ส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุ
แหลมคมอืน ทําให้ได้รบั บาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ท่ อ นํ า ท่ อ ก๊ า ซ เพือป้ อ งกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากก๊าซรัว หากได้กลินให้
เปิ ดประตู หน้าต่างทุกบาน
(5) ให้อ อกห่ างจากบริเวณทีมีส ายไฟรัว ขาด
และวัสดุสายไฟพาดถึง
(6) เปิ ดวิ ท ยุ ฟั งคํ า แนะนํ าฉุ ก เฉิ น อย่ า ใช้
โทรศัพท์นอกจากจําเป็ นจริง ๆ
(7) สํารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อ
นําทีทิงก่อนใช้
(8) หลีกเลียงการเข้าไปในเขตทีมีความเสียหาย
สูงหรืออาคารพัง

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 8)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-10

ภาคผนวกที 7.8

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1) การจัดการนําเสีย
1. จัดให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสีย รวมชนิดเติมอากาศ - ทางโครงการจัดให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียรวม
ชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับนําเสีย .
- นํ าเสีย ทีเกิด ขึนจากโครงการประมาณ
ขนาดรองรับ นํ าเสีย
. ลู ก บาศก์ เ มตร
ลูกบาศก์เมตร จํานวน ชุด ประกอบด้วย
จํ า นวน ชุ ด ประกอบด้ ว ย บ่ อ ดั ก ไขมัน
ลูกบาศก์เมตร/วัน นํ าเสีย ทีเกิดขึน
บ่ อ ดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ บ่ อ เติ ม อากาศ
จากอาคารจะเข้าสู่ระบบบําบัดนําเสียรวม
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อพักนํ าใส และ
ชนิ ด เติ ม อากาศ ขนาดรองรั บ
ลูกบาศก์เมตร จํานวน ชุด ประกอบด้วย
บ่ อ พั ก นํ าใส และบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํ า
บ่อตรวจคุณภาพนํา โดยนําทิงทีผ่านการบําบัด
บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก บ่อปรับสภาพ
โดยนํ าทิ งที ผ่ า นการบํ า บัด จะมีค่ า ตาม
จะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพนํ าทิงของอาคาร
บ่ อ เติ ม อากาศ บ่ อ ตกตะกอน บ่ อ เก็ บ
มาตรฐานคุณภาพนําทิงของอาคารประเภท
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อน
ตะกอน บ่อพักนําใสและบ่อตรวจคุณภาพ
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพ ย์ ฯ ก่ อ น
ระบายออกสู่ท่อระบายนําสาธารณะริมถนนซอย
นํา ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา ริมถนน
ระบายออกสู่ท่อระบายนําสาธารณะ
เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
ซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้า 2. รณรงค์ ใ ห้ ม ีก ารคัด แยกนํ ามัน พื ช ที ใช้ แ ล้ ว - ทางโครงการไม่ อนุ ญาตให้ ประกอบอาหาร
โครงการ
ในห้องพัก ทังนี ทางโครงการมีถ ังดักไขมัน
ใส่ภาชนะหรือขวดนํ ามัน พืชเก่า และนํ าไปเก็บ
ของห้องอาหารและห้องครัวสําหรับพนักงาน
ยังห้องพักขยะประจําชัน หลังจากนันให้แม่บา้ น
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพือรอการ
นําไปจําหน่ายให้กบั แหล่งรับซือ
3. จัดแม่บ้านตัก กากตะกอนทีถังดัก ไขมัน ทุ ก วัน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านตักกากตะกอน
ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไป
ทีถังดักไขมันของอ่านล้างจานภายในห้องพัก
เก็บ ในห้อ งพัก ขยะเปี ย ก เพือรอการนํ า ไปใช้
พนักงานทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้
เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปี ยก
ประโยชน์ หรือกําจัด
เพือรอการนําไปใช้ประโยชน์ หรือกําจัด
4. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอนส่ วนเกิน - ทางโครงการจะให้มสี ูบตะกอนสะสมออกจาก
ทุก ๆ เดือน หรือเมือบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม
บ่ อเก็บตะกอนส่ วนเกินขึนอยู่ก ับปริมาณผู้
อาศัย หรือเมือบ่ อเก็บตะกอนส่ วนเกิน เต็ ม
ล่าสุดดําเนินการเมือวันที ธันวาคม

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ทรัพยากรนํา

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 9)

รูปที 3-22

รูปที 3-22
รูปที 3-23

ภาคผนวกที 7.9

-

-

-

3-11

รูปที 3-19
ถึงรูปที 3-21

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมทีสําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ทรัพยากรนํา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
5. จัด ให้ม ีก ารกํา จัด ก๊ า ซมีเ ทนทีเกิด ขึนจากส่ ว น
เกรอะรวมประมาณ . ลบ.ม./วัน บําบัดด้วย
วิธกี ารซึงลงดิน โดยฝั งท่อระบายก๊าซลึกจากผิว
ดิน . เมตร (อัตราการบําบัดที ลิตร/เมตร)
ความยาวท่ อ ในการใช้ง านฝั ง ดิน ไม่น้ อ ยกว่ า
. เมตร ติดตังจริงที . เมตร
6. จัด ให้ ม ีก ารกํ า จัด ละอองนํ าเสีย (Aerosol) ที
เกิดขึนจากถังเติมอากาศของระบบบําบัดนําเสีย
ของโครงการทังหมด . ลบ.ม./วินาที โดยใช้
ถังสําเร็จรูประบบบํา บัดอากาศเสีย ชนิ ด กรอง
แบบ Carbon Filter จํานวน ถัง ขนาดความ
จุร วม . ลบ.ม.โดยการต่ อ ท่อ ระบายอากาศ
จากถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน/เก็บตะกอน
เข้า สู่ถ ัง สํา เร็จ รูป ระบบบํา บัด อากาศเสีย ชนิด
กรอง แบบ Carbon Filter ด้ว ยท่อ PVC ขนาด
นิว
7. จัดให้มกี ารนํ า นํ าทิงบางส่ ว นทีผ่ านการบํ า บัด
นํ า ไปใช้ร ดนํ าต้น ไม้ภ ายในโครงการ โดยใช้
วิธกี ารรดนําต้นไม้แบบหัวหยุดบริเวณโคนต้นไม้
8. จัดเจ้าหน้ าทีโครงการเข้ารับการอบรมความรู้
เกียวกับใช้งานระบบบําบัดนําเสียของโครงการ
อย่ างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจําหน่ายระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพือ
อยู่ประจําในการเดินเครือง และบํารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

-

- ทางโครงการมีเจ้ าหน้ าทีดู แลระบบบํ า บัด
นํ าเสียประจําโครงการ ทีเข้า รับ การอบรม
ความรูเ้ กียวกับใช้งานระบบบําบัดนําเสียกับ
บริษทั ตัวแทนจําหน่ายระบบบําบัดฯ

-

-

-

-

-

-

3-12

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

- ทางโครงการไม่ม ีก ารนํ า นํ าทิงทีผ่ า นการ
บําบัดแล้วมาใช้หมุนเวียน

- ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารกํา จัด ก๊ า ซมีเทน
ทีเกิด ขึนจากส่ ว นเกรอะ โดยบํ า บัด ด้ว ย
วิธกี ารซึมลงดิน ทังนี ทางโครงการได้ต่อท่อ
ระบายจากระบบบํา บัด ไปยัง พืนทีสีเ ขีย ว
ชันดาดฟ้ า เพื อช่ ว ยกํ า จัด ก๊ า ซมี เ ทนที
เกิดขึนจากส่วนเกรอะได้มากขึน
- ทางโครงการมีผลวิเคราะห์คุณภาพนําทิงอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานทําให้ละอองนําเสีย จาก
การบํา บัด ส่ ง ผลกระทบในระดับ น้ อ ยมาก
ทังนีเพือป้ องกันความปลอดภัยจากเชือโรค
จึ ง มีก ารติ ด ตั งถั ง สํ า เร็ จ รู ป ระบบบํ า บัด
อากาศเสีย ชนิ ด กรองแบบ Carbon Filter
จํ า นวน
ถั ง บริ เ วณแนวรัวด้ า นทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก พ ร้ อ ม มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่เสมอ

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 10)

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ทรัพยากรนํา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

9. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาก่อสร้างซ่ อมบํารุง - ทางโครงการได้ จ ั ด ให้ ม ีต ารางกํ า หนด
อุปกรณ์ของระบบบําบัดนําเสียทุกชินตามคู่มอื ของ
ระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัด
แต่ละประเภท เพือความสะอาดในการซ่อมบํารุงใน
นํ าเสีย ทุ ก ชินตามคู่ม ือ ของแต่ ล ะประเภท
แต่ ละครัง และเพือให้อุ ปกรณ์ และระบบทุ กส่ วน
เพือความสะอาดในการซ่อมบํารุงในแต่ ล ะ
ครัง และเพือให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วน
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
10. จัดอุ ปกรณ์ สํารอง (Spare part) ของระบบบําบัด - ทางโครงการมีเจ้าหน้าทีดูแลระบบบําบัดนํา
นํ าเสียทุกประเภทอย่างละ ชุด ไว้ในโครงการ
เสีย ประจํ า โครงการ แต่ ไ ม่ ม ีก ารสํ า รอง
เพือใช้เปลียนอุปกรณ์ทเสี
ี ยหายได้ทนั ที โดยไม่
อะไหล่ ข องระบบไว้ ซึงกรณีเ กิด ชํา รุ ด จะ
ต้องพักการเดินระบบนานจนทําให้เกิดปั ญหานํา
ดํ า เนิ น การ ให้ บ ริ ษั ท ภายนอกเข้ า มา
เสี ย ที ไม่ ไ ด้ บํ า บั ด ระบายลงสู่ ท่ อ ระบายนํ า
ดําเนินการทันที
สาธารณะ
11. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต้องเข้าไป - ทางโครงการได้ จ ั ด ให้ ม ี พ นั ก งานคอย
ดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิ ดมิดชิด
ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต้อง
ตลอดเวลา เพือป้ องกันละอองนํ าเสีย และกลิน
เข้า ไปดู แ ลและซ่ อ มแซมระบบให้ อ ยู่ ใ น
เหม็นทีเกิดขึนจากก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จาก
สภาพปิ ด มิด ชิด ตลอดเวลา เพือป้ อ งกัน
ระบบบําบัดนําเสีย
ละอองนํ าเสีย และกลินเหม็นทีเกิดขึนจาก
ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ จ ากระบบบํ า บัด
นําเสีย
12. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า ซม. บริเวณ - เนืองจากระบบบําบัดอยู่บริเวณใต้ลานจอด
รถทางโครงการจึง ทําการตีเส้น สีแดงรอบ
โดยรอบเขตบ่อบําบัดนํ าเสียรวมให้ช ดั เจน และ
บริเวณระบบบําบัด ทังนี หากมีการเข้าซ่อม
เขียนป้ ายถาวรแจ้งว่ า “บริเวณนีเป็ นบ่อบําบัด
บํารุงระบบ ทางโครงการจะกันเขตเพือไม่ให้
นําเสีย”
ผูพ้ กั อาศัยมาจอดรถในบริเวณดังกล่าว

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 1)

-

ภาคผนวกที 7.10

รูปที 3-21

-

-

-

3-13

ภาคผนวกที 7.5

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ทรัพยากรนํา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

13. เมือมีการเข้าดูแลบํารุงรักษาและสูบตะกอนออก - เมือมีการเข้าดูแลบํารุงรักษาและสูบตะกอน
ออกจากระบบบํ าบัดนํ าเสีย ของโครงการ
จากระบบบําบัดนําเสียของโครงการ ต้องใช้แผงกัน
บริเวณทีปฏิบตั ิงานและห้ามมิให้รถวิง บริเวณ
ทางโครงการจะใช้แผงกันบริเวณทีปฏิบตั ิงาน
ตําแหน่งบ่อบําบัดนําเสียรวมชัวคราว
และห้ามมิให้รถวิง บริเวณตําแหน่ งบ่อบําบัด
นําเสียรวมชัวคราว
14. กํ า หนดเวลาดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาระบบบํ า บัด - ทางโครงการกํ า หนดเวลาดูแ ลบํา รุ ง รัก ษา
นําเสีย ให้ปฏิบตั งิ านหลังเวลา . น. เป็ น
ระบบบําบัดนํ าเสีย ให้ปฏิบตั ิงานหลังเวลา
ต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวันเสาร์และอาทิตย์
. น. เป็ นต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวัน
เนืองจากเป็ น วันหยุดผู้พกั อาศัยในโครงการ
เสาร์และอาทิตย์ เนืองจากเป็ นวันหยุดผูพ้ กั
ซึ งจะอยู่ ใ นโครงการเป็ นส่ ว นใหญ่ อาจมี
อาศัยในโครงการ ซึงจะอยู่ในโครงการเป็ น
รถยนต์ ว ิงเข้า – ออกโครงการตลอดทํา ให้
ส่ ว นใหญ่ อาจมี ร ถยนต์ ว ิ งเข้ า – ออก
โครงการตลอดทํ า ให้ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที
15. กํา หนดวัน และเวลาในการปฏิบ ัติง านดูแ ล - ทางโครงการได้กําหนดวัน และเวลาในการ
บํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสียรวม ให้กบั ผูพ้ กั
ปฏิ บ ัติ ง านดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาระบบบํ า บัด
อาศัย ทราบทุ ก ครัง อย่ า งน้ อ ย วัน ก่ อ น
นํ าเสีย รวม ให้กบั ผู้พ กั อาศัยทราบทุกครัง
อย่ า งน้ อ ย วัน ก่ อ นปฏิ บ ัติ ง าน เพื อ
ปฏิบตั งิ าน เพือหลีกเลียงปั ญหาการจราจรทาง
รถวิงบริเวณทีตังระบบบําบัดนําเสีย
หลีกเลียงปั ญหาการจราจรทางรถวิงบริเวณ
ทีตังระบบบําบัดนําเสีย
16. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด - ทางโครงการได้กําชับให้ปิดฝาบ่อ ทัน ทีเมือ
ปฏิบตั ิงานชัวคราวเพือป้ องกันอุบตั ิเหตุจาก
เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ ต้ อ งหยุ ด ปฏิ บ ั ติ ง าน
การพลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
ชั วคราวเพื อป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากการ
พลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 2)

ภาคผนวกที 7.5
ภาคผนวกที 7.10

ภาคผนวกที 7.5

รูปที 3-20

-

-

-

3-14

รูปที 3-20

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- ไม่มผี ลกระทบทีมีนยั สําคัญ
- บริเวณพืนทีโครงการไม่ปรากฏพบแหล่งที
อยู่ อ าศัย ของสัต ว์ นํ าแต่ อ ย่ า งใด และ
บริเวณใกล้เคียง พบว่ามีแหล่ งนํ าผิวดิน
จํ า นวน แห่ ง ได้ แ ก่ คลองแสนแสบ
ทางด้านทิศใต้ ระยะห่าง
เมตร และ
คลองเขมร (ลํ า รางแยกคลองสามเสน)
ทางด้านทิศ เหนื อ ระยะห่ าง
เมตร
ตามลําดับ ซึงไม่ปรากฏว่ามีพชื และสัตว์
นํา ทีมีคุณค่าทางเศษรฐกิจแต่อย่างใด

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 สิ งมีชีวิตบนบก
2.2 สิ งมีชีวิตในนํา

. ทรัพยากรนํา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

-

17. ดําเนินการตรวจวัดคุ ณภาพนํ าทิงทีผ่ านการ - ทางโครงการมีการจ้างบริษทั ทีปรึกษาซึงเป็ น
บํ า บัด นํ าเสีย รวมจํ า นวน จุ ด บริเ วณบ่ อ
หน่ วยงานกลางทํ า หน้ าที ดํ า เนิ น ก าร
ตรวจคุณภาพนํ า/บ่อดักขยะ เดือนละ ครัง
ตรวจวัด คุ ณ ภาพนํ าทิงทีผ่ า นการบํ า บัด
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
นํ าเสีย รวมจํานวน จุด บริเวณบ่อ ตรวจ
คุ ณ ภาพนํ า/บ่ อ ดัก ขยะ เดือ นละ ครัง
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน การ ซึงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2564 พบว่า ทุกพารามิเตอร์มคี ่าอยู่ในเกณฑ์
ทีมาตรฐานกําหนด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 3)

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

3-15

ภาคผนวกที

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3. คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์
ของมนุษย์
- เมือเปิ ดดําเนิ นการคาดว่ าโครงการจะมี 1. จัด ถัง สํ า รองนํ าใช้ใ นโครงการ ประกอบด้ว ย - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารสํ า รองนํ าใช้ ใ น
. การใช้นํา
ถัง เก็บ นํ าสํา รองใต้ดิน จํา นวน ถัง มีข นาด
โครงการ ประกอบด้ ว ย บ่ อ ใหญ่ บ่ อ
ปริมาณการใช้นําประมาณ
ลูกบาศก์
(แบ่ ง ออกเป็ น สองบ่ อ เล็ ก เชือมกัน อยู่ )
เมตร/วัน หรือเฉลีย . ลูกบาศก์เมตร/
ความจุรวม . ลบ.ม. ใช้สําหรับสํารองนําใช้
ทัวไป . ลบ.ม และสํารองนําดับเพลิง .
มีค วามจุ ร วม
ลบ.ม. สามารถสํารอง
ชัวโมง โดยได้รบั การบริการนําประปาจาก
นํ าใช้ภายในโครงการได้เพีย งพอต่อ ความ
ลบ.ม. ก่อนสูบส่งขึนไปยังถังเก็บนํ าชันดาดฟ้ า
การประปานครหลวง สาขาพญาไท ทีผ่าน
ต้ อ งการ ทังนี สาเหตุ ใ นการปรับ ระบบ
จํา นวน ถัง ขนาดความจุ ร วม . ลบ.ม.
ด้านหน้ าโครงการ บนถนนซอยเพชรบุร ี
ปริม าณความจุ นํ าใช้ท ัวไปรวมทังสิน
.
สํารองนํา เนืองมาจากปั ญหาเรืองความลึก
(ซอยศูนย์วจิ ยั ) คิดเป็ นสัดส่วนน้อยเมือ
ลบ.ม. สามารถสํารองนํ าใช้ภายในโครงการได้
ในการขุดถังเก็บนําจะมีผลต่อบ้านข้างเคียง
เทียบกับกําลังการผลิต และการใช้นํ าใน
ภาพรวมของการประปา เพียงพอต่อความ
นาน . วัน ( . / . )
จึงมีการปรับความลึกบ่อ
ต้องการการใช้นํ าในช่ว งเปิ ดดําเนิ น การ
2. ถัง เก็บ นํ าสํา รองใต้ดิน และชันหลัง คา ทุ ก ถัง - ถัง เก็บ นํ าสํ า รองใต้ ดิน ทุ ก ถัง เคลื อ บสาร
ของโครงการ
เคลือบสารป้ องกันการปนเปื อนจากสารมลพิษที
ป้ อ งกัน การปนเปื อนจากสารมลพิษ ทีซึม
ซึม ออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถัง เก็บ นํ า
ออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถัง เก็บ นํ า
โดยสารเคลือ บต้ อ งเป็ นชนิ ด ทีปลอดภัย ต่ อ
โดยสารเคลือ บต้ อ งเป็ นชนิ ด ทีปลอดภัย
สิงแวดล้อ มและการอุ ป โภคบริโ ภคของผู้พ ัก
ต่ อ สิงแวดล้อมและการอุปโภคบริโภคของ
อาศัย
ผูพ้ กั อาศัย
3. กรณีทมีี ความจําเป็ นต้องเข้าปฏิบตั ิงานภายใน - หากมีความจําเป็ นต้องเข้าปฏิบตั งิ านภายใน
ถังเก็บนํ าสํารองจะจัดให้มพี ดั ลมระบายอากาศ
ถัง เก็บ นํ าสํา รอง ทางโครงการจะจัด ให้ม ี
พั ด ลมระบายอากาศชนิ ด เคลื อนที ได้
ชนิดเคลือนทีได้ พร้อ มท่อ ลมทีมีค วามยาวไม่
พร้อ มท่ อ ลมทีมีค วามยาวไม่น้ อ ยกว่า
น้ อ ยกว่า เมตร เดิน เครืองไม่น้ อ ยกว่า
เมตร เดินเครืองไม่น้อยกว่า นาที ก่อน
นาที ก่อนเข้าไปปฏิบตั งิ าน ทังนีเพือให้มอี ากาศ
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที
เข้ า ไปปฏิ บ ัติ ง าน ทังนี เพื อให้ ม ีอ ากาศ
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 4)

-

-

-

-

3-16

รูปที 3-24

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การใช้นํา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. ควบคุ ม และตังเวลาเปิ ด วาล์ว นํ าประปาของ - ทางโครงการมีการเปิ ดวาล์วนํ าประปาของ
โครงการ เพือรับนําจากการประปานครหลวงให้
โครงการตลอด ชม. สาเหตุเนืองมาจาก
ทางการประปาได้ ล ดขนาดของมิเ ตอร์
อยู่ ใ นช่ ว งเวลา . – . น.ของทุ ก วัน
ประปาของโครงการจากขนาด นิ ว
เพือลดการใช้นําจากท่อนําประปา ในช่วงทีมีการ
ใช้นําสูงสุดของชุมชน
เหลือ . นิว ซึงทางระบบได้ออกแบบไว้ที
ขนาด นิว
5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ า และระบบเส้น ท่อ - ทางโครงการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ า
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
ชํ า รุ ด ให้ ร ี บ แก้ ไ ข ทั น ที ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
เสมอ หากพบว่ามีการชํารุดจะรีบแก้ไขทันที
ดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
6. เลือ กใช้อุ ป กรณ์ และผลิต ภัณฑ์ทีประหยัดนํ า - ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ได้ แ ก่ ชั ก โครก และฝั กบั ว รุ่ น ประหยั ด นํ า
ทีประหยัดนํา ได้แก่ ชักโครก และฝั กบัวรุ่น
เป็ นต้ น รวมทั งรณรงค์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ
ประหยัด นํ า เป็ นต้ น รวมทังรณรงค์ ใ ห้
ผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าทีของโครงการใช้นํา
เจ้าหน้าทีของโครงการใช้นําอย่างประหยัด
อย่างประหยัด
7. ตรวจสอบโครงสร้า งถัง เก็บ นํ าใต้ดิน และชัน - 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 วามมันคงแข็งแรง ไม่มรี อยรัวและ
โครงสร้างถังเก็บนํ าใต้ดนิ ให้มคี วามมันคง
แข็งแรง ไม่มรี อยรัวและรอยร้าว ทีจะทําให้
รอยร้า ว ทีจะทํ า ให้ เ กิด การปนเปื อนของนํ า
ภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บนําได้
เกิดการปนเปื อนของนํ าภายนอกเข้า สู่ถ ัง
เก็บนําได้อยู่เสมอ
8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองสูบนําใช้เป็ น - ทางโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือง
ประจําสมําเสมอตามคู่มอื ของเจ้าของผลิตภัณฑ์
สูบนํ าใช้เป็ นประจําสมําเสมอตามคู่ม ือของ
และหากพบว่าชํารุดจะต้อ งรีบดําเนิน การเพือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์และหากพบว่าชํารุดจะรีบ
แก้ไขโดยทันที
ดําเนินการเพือแก้ไขโดยทันที

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

ภาคผนวกที 7.6

รูปที 3-25
รูปที 3-26

-

ภาคผนวกที 7.6

-

-

-

-

3-17

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

9. จัดให้ม ีช่ องเพือเข้าซ่ อมบํารุง ขนาดช่ อง 0.7x0.7 - ทางโครงการจัดให้มชี ่องเพือเข้าซ่อมบํารุงถัง
เมตร จํานวน 2 ฝา/ถัง เพือความสะดวกและปลอดภัย
เก็ บ นํ าสํ า รองใต้ ดิน ขนาดช่ อ ง 0.7x0.7
เมตร จํานวน ฝา เพือความสะดวกและ
ในการบํารุงรักษาและทําความสะอาดถัง โดยช่องเข้า
สู่ ถ ังเก็ บนํ าต้ องปิ ดมิดชิด และยกสู งจากพืนดิน
ปลอดภัย ในการบํา รุ ง รัก ษาและทํา ความ
เพือป้ องกันการปนเปื อนของนํ าภายนอกเข้าสู่ถ ัง
สะอาดถัง
เก็บนําทางฝาบ่อได้
10. ล้างทําความสะอาดถังเก็บนําสํารองของโครงการ - ทางโครงการมีแผนให้ม ีการล้างถังเก็ บนํ า
ทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บนําใต้ดนิ ถังเก็บนําชันหลังคา
ใต้ดินปี ละ ครัง หรือ หากมีก ารปนเปื อน
ของนําในถังเก็บสํารอง ทังนีทางโครงการได้
เป็ นประจําทุก เดือน หรือหากมีการปนเปื อนของ
นํ าในถังเก็บสํารอง โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที
ตรวจคุ ณภาพนํ าใช้เป็ นประจําทุ ก 3 เดือน
ซึงดําเนินการล่ าสุดวันที มิถุนายน
หรือช่างของโครงการ มาล้างทําความสะอาดทันที
พบว่า ทุกพารามิเตอร์ทตรวจวิ
ี
เคราะห์มคี ่าอยู่
ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
1. ติดตังแผงกันบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้ าด้านทีติดกับ - ทางโครงการมีการติดตังแผงกันบริเวณหม้อ
ชุมชนภายนอก เพือความปลอดภัยและป้ องกันกรณี
แปลงไฟฟ้ าด้า นทีติด กับ ชุ ม ชนภายนอก
หม้อแปลงไฟฟ้ าเกิดชํารุดเสียหาย
เพือความปลอดภัย และป้ อ งกัน กรณีห ม้อ
แปลงไฟฟ้ าเกิดชํารุดเสียหาย
2. ตรวจสอบการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ - ทางโครงการจัด ให้ ม ีก ารตรวจสอบการ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต
ทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

- โครงการมี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าทั ง
โครงการประมาณ , 0.0 KVA ได้ร ับ
บริการจากการไฟฟ้ านครหลวง เขตบาง
กะปิ ผ่านหม้อแปลงจํานวน ชุด ขนาด
2,000 KVA และติดตังเครือกําเนิดไฟฟ้ า
ให้เป็ นระบบไฟฟ้ าแรงดันตําเข้าสู่อุปกรณ์
ควบคุ มการจ่ ายไฟก่ อ นจ่ ายไปยัง แต่ ล ะ
ห้องของโครงการ โดยการไฟฟ้ านครหลวง 3. จัดให้ม เี จ้าหน้ าทีโครงการเข้ารับการอบรมความรู้ - ทางโครงการจัด ให้ม ีพ นั ก งานเข้า อบรม
มีค วามสามารถจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าให้ก ับ
เกียวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ าของโครงการ โดย
เบืองต้นจากผูร้ บั เหมาในวันส่งมอบงานเพือ
โครงการให้ได้อย่างเพียงพอ
ให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหน่ ายหม้อ
อยู่ประจําในการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
แปลงไฟฟ้ าของโครงการ เพืออยู่ประจําในการดูแลและ
ตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การใช้ไฟฟ้ า

. การใช้นํา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 6)

ภาคผนวกที 7.12

-

-

-

3-18

รูปที 3-28

ภาคผนวกที 7.11

-

-

รูปที 3-27

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การใช้ไฟฟ้ า (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
- ปั จจุบนั ทางโครงการมีการประสานงานไปยัง
เจ้าหน้ าทีจากการไฟฟ้ า นครหลวงเข้า มา
ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึงอยู่ระหว่าง
การดํา เนิ น การตอบรับ เป็ น สมาชิก MEA
Better Care Service

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

มาตรการทีเจ้าของโครงการต้องปฏิบตั ิ
1. ติดตังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ า รวมถึงสายสัญญาณ - ทางโครงการได้ติดตังอุ ปกรณ์ เดินสายไฟฟ้ า
ทางไฟฟ้ าสือสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้องตาม
รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสือสารต่ าง ๆ
อย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟส่องสว่างชนิดประหยัด - ทางโครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ
พลังงานแบบ LED ในทุกส่วนของโครงการ ทีมีอายุ
ส่ องสว่ างชนิ ดประหยัดพลังงานแบบ LED
ในทุ กส่ วนของโครงการ ทีมีอายุ การใช้งาน
การใช้งานยาวนานและประหยัดค่าไฟฟ้ า
ยาวนานและประหยัดค่าไฟฟ้ า
3. จัดให้มสี วิตซ์ไฟแยกออกจากกันให้สามารถเปิ ด- - ทางโครงการจัดให้มสี วิตซ์ไฟแยกออกจากกัน
ปิ ดได้เฉพาะจุด เพือเป็ นการประหยัดพลังงาน
ให้สามารถเปิ ด-ปิ ดได้เฉพาะจุด เพือเป็ นการ
ประหยัดพลังงาน
4. เครืองปรับอากาศภายในอาคารเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ - ทางโครงการเลือกใช้เครืองปรับอากาศภายใน
แบบประหยั ด ไฟและไม่ ใช้ ส าร CFC เป็ น
อาคาร แบบประหยัดไฟและไม่ใช้สาร CFC
ส่วนประกอบของเครืองปรับอากาศ
เป็ นส่วนประกอบของเครืองปรับอากาศ

4. ประสานงานให้เจ้าหน้าทีการไฟฟ้ านครหลวงเข้า
มาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าทุก ๆ เดือน/ครัง
ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 7)

รูปที 3.29

-

ภาคผนวกที 7.4

-

-

-

3-19

-

ภาคผนวกที 7.12

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การใช้ไฟฟ้ า (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

5. จัดพืนทีสีเขียวยังยืนรอบอาคารโครงการ ซึงการ - ทางโครงการจัดให้ม ีพ ืนทีสีเขียวชันพืนดิน
ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดินจะ
ชัน และชันดาดฟ้ า เพือช่วยลดความร้อน
ช่ ว ยลดความร้อ นและเพิมความชืนให้ก ับ ดิน
และเพิมความชืนให้ก ับ ดิน ทํา ให้อ ากาศ
ทําให้อากาศเย็นขึน
เย็นขึน
6. จัดทําคู่มอื การประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พ ัก - ทางโครงการได้ จ ัด ทํ า คู่ ม ือ การประหยัด
อาศัยในโครงการโดยอ้างอิงจากคู่ม ือ
วิธี
พลังงาน ไว้ในห้องพักโดยอ้างอิงจากคู่มอื
ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพือส่งเสริมการ
วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพือ
อนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานสํ า นัก งานนโยบายและแผน
ส่ ง เสริ ม การอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานสํ า นั ก งาน
พลังงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
7. ติด ตังหม้อ แปลงไฟฟ้ า แยกต่ า งหากจากหม้อ - ทางโครงการได้ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ าแยก
แปลงไฟฟ้ า ของชุ ม ชน เพือป้ อ งกัน ไฟฟ้ า ตก
ต่ า งหากจากหม้อ แปลงไฟฟ้ าของชุ ม ชน
อันเนืองจากไฟฟ้ าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง
เพือป้ อ งกัน ไฟฟ้ าตกอัน เนื องจากไฟฟ้ า
ไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง
8. ติ ด ป้ ายประกาศเตื อ นให้ ป ระหยัด พลัง งาน - ทางโครงการได้ตดิ ประกาศเตือนให้ประหยัด
พลังงาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
บริเวณโถงต้อ นรับและโถงลิฟ ท์ เช่น “ขึน-ลง
- ชัน โปรดใช้บนั ได การกดลิฟ ท์แต่ ล ะครัง
โครงการ และบริเวณสวิตฟ์ ไฟ ทีสามารถ
สูญเสียพลังงาน บาท” และ “กรุณาปิ ดไฟทุก
มองเห็นได้ชดั เจน
ครัง เมือไม่ใช้งาน” เป็ นต้น
9. ทํา ความสะอาดเครืองปรับ อากาศเป็ น ประจํา - ทางโครงการได้จดั ทําแผนการดูแลทําความ
สะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ โดยมี
โดยเฉพาะทีคอยล์ ร้อ น คอยล์ เ ย็น ตัว กรอง
อากาศและคลีบระบายอากาศไม่ให้มฝี ่ ุนเกาะ
ความถีปี ละ 2 ครัง เพือเพิมประสิทธิภาพการ
หนามากเกินไป เพือเป็ นการประหยัดพลังงาน
ทํางานของระบบปรับอากาศ และยังเป็ นการ
ไฟฟ้ า
ป้ องกั น การสะสมของเชื อโรค และเชื อ
แบคทีเรียต่าง ๆ ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 8)

ภาคผนวกที 7.13

รูปที 3-28

รูปที 3-30

ภาคผนวกที 7.3
ภาคผนวกที 7.4

-

-

-

-

3-20

รูปที 3-1
รูปที 3-2
รูปที 3-3

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- ปริม าณขยะทีเกิด ขึนภายในโครงการ
ประมาณ . ลูกบาศก์เมตร/วัน ถ้าไม่ม ี
การจัดการทีดีทงในเรื
ั
องการรวบรวมจาก
ห้องพักขยะประจําชัน การเก็บขยะไปพัก
ยังห้องพักขยะรวม เพือรอให้หน่ ว ยงาน
เก็บขนขยะเข้ามาจัดเก็บให้ จะก่อให้เกิด
ความสกปรกเกิดมุ ม มองทีไม่ดีต่ อ ผู้พ ัก
อาศัยและผูพ้ บเห็น และเกิดสุขอนามัยทีไม่
ดีต่อผูพ้ กั อาศัยในโครงการด้วย

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3.30การจัดการขยะ

. การใช้ไฟฟ้ า (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

มาตรการทีเจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พกั อาศัย - ทางโครงการได้ตดิ ประกาศเตือนให้ประหยัด
พลังงาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ปฏิบตั ิ
1. รณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัย และเจ้าหน้าทีของโครงการ
โครงการ และบริเวณสวิตฟ์ ไฟ ทีสามารถ
ปฏิบตั ิ ดังนี
มองเห็น ได้ ช ัด เจนทีสามารถมองเห็น ได้
1.1 มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด
ชัดเจน
1.2 ควรปรับระดับอุณภูมภิ ายในห้องให้พอเหมาะ
ประมาณ - องศาเซลเซียส
1. จัด ให้ม ีห้อ งพัก ขยะประจํ า ชัน (ส่ ว นเซอร์ว ิส - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจํ าชัน
อพาร์ทเม้นท์) ขนาด . ตารางเมตร บริเวณ
ทังนี โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
จํานวน ถัง พร้อมรองรับด้วยถุงดํา และ
โถงลิฟ ต์บริการ ภายในห้อ งพัก ขยะประจําชัน
จัด ให้ ม ีพ นั ก งานทํ า ความสะอาดทุ ก วัน
จัด ให้ม ีถ ัง ขยะขนาด
ลิต ร จํา นวน ถัง
แล้วขนขยะลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดําสําหรับรองรับขยะแห้ง
โครงการ
(ถังสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถังสีขาว) ขยะเปี ยก
(ถังสีเขียว) และถังขยะขนาด ลิตร จํานวน
ถัง พร้อมรองรับด้วยถุงแดงสําหรับรองรับขยะ
อันตราย (ถังขยะสีเทาฝาส้ม)
2. จัดให้มหี ้องพักขยะรวม จํานวน แห่ง บริเวณ - ทางโครงการจัดให้มหี อ้ งพักขยะรวม จํานวน
ชันล่ า งของอาคารภายในห้ อ งพัก ขยะรวม
แห่ ง บริเ วณชันล่ า งของอาคารภายใน
ประกอบด้วย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะเปี ยก
ห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย ห้องพักขยะ
และห้อ งพัก ขยะอัน ตราย สามารถรองรับขยะ
แห้ง ห้อ งพัก ขยะเปี ย ก และห้อ งพัก ขยะ
มูลฝอยของโครงการได้นานไม่น้อยกว่า . วัน
อัน ตราย สามารถรองรับ ขยะมูล ฝอยของ
มีขนาดห้องพักขยะรวมดังนี
โครงการได้เพียงพอ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 9)

รูปที 3-32

-

3-21

รูปที 3-31
ถึงรูปที 3-34

รูปที 3-30

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3.30การจัดการขยะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ห้องพักขยะเปี ยกขนาดพืนที . ตารางเมตร
(สู ง กัก เก็ บ . ม.) คิ ด เป็ นปริ ม าตร .
ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปี ยกได้นาน
( . / . ) . วัน โดยขยะเปี ยกรวบรวมใส่
ถุ งดําและมัดปากถุ งให้แน่ น ไว้ภ ายในห้อ งพัก
ขยะ
- ห้อ งพัก ขยะแห้ง และขยะรีไ ซเคิล ขนาดพืนที
. ตารางเมตร (สูงกักเก็บ . ม.) คิดเป็ น
ปริมาตร . ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้นาน ( . / . )
. วัน โดยขยะแห้ ง ที ไม่ ส ามารถขายได้
รวบรวมใส่ถุงดํามัดปากถุงให้แน่ น และสําหรับ
ขยะทีสามารถขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสี
ใสมัดปากถุงให้แน่น ไว้ภายในห้องพักขยะ
- ห้อ งพัก ขยะอันตราย ขนาดพืนที . ตาราง
เมตร จัดให้มถี งั ขยะสีเทาฝาส้ม สําหรับรองรับ
มูลฝอยอันตรายขนาด
ลิตร จํานวน ถัง
พร้ อ มถุ ง สี แ ดงรองรับ สามารถรองรับ ขยะ
อันตรายได้นาน วัน ( / )
3. ภายในห้อ งพัก ขยะรวม จัดให้มรี างระบายนํ า - ภายในห้องพักขยะรวม จัดให้มที ่อระบายนํา
เพือรวบรวมนํ าเสียจากการชะล้าง และทํา
เพือรวบรวมนําเสียจากการชะล้าง และทําความ
ความสะอาดห้อ งพัก ขยะรวมเข้า สู่ร ะบบ
สะอาดห้องพักขยะรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนําเสีย
บําบัดนําเสียของโครงการต่อไป
ของโครงการต่อไป

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 20)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-22

รูปที 3-35

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3.30การจัดการขยะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. จัดทํา ป้ ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชัน - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจํ าชัน
ทังนี โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
ด้วยข้อความ “เปิ ดแล้ว กรุณาปิ ดประตูให้มดิ ชิด”
จํานวน ถัง พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดํา และ
ห้องพักขยะรวมติดป้ ายข้อความ “เปิ ด แล้ว
กรุณาปิ ดประตูให้มดิ ชิด”
5. ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้างในโครงการ หากมี - ทางโครงการได้ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้าง
ขยะตกค้างต้องแจ้งให้สํานักงานเขตห้วยขวาง
ในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ อ งแจ้ ง ให้
เข้ามาเก็บขนเพือนําไปกําจัดต่อไป
สํานักงานเขตห้วยขวาง เข้ามาเก็บขนเพือ
นําไปกําจัดต่อไป
6. ให้แม่บา้ นเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะใน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านทําความสะอาด
แต่ละชันทุกวันและทําความสะอาดทีพักขยะรวม
ทีพักขยะรวมทุกครังทีเก็บขน พร้อมสํารวจ
และเก็บขยะทีตกหล่นนอกถังทุกครังทีเก็บขน
ทุกครังทีเก็บขน พร้อมสํารวจและเก็บขยะทีตก
หล่นนอกถังทุกครังทีเก็บขน
7. ให้แม่บา้ นรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชัน - ทางโครงการจัดให้แม่บ้านรวบรวมขยะจาก
หลังเวลา . น. ซึงเป็ นเวลาทีส่วนใหญ่ผพู้ กั
ห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชันหลัง เวลา . น.
อาศัยออกไปทํางานแล้ว
ซึงเป็ น เวลาทีส่ ว นใหญ่ ผู้พ กั อาศัย ออกไป
ทํางานแล้ว
8. จัดให้มถี ุ งมือยางแจกให้กบั แม่บ้าน เพือป้ องกัน - ทางโครงการจัด ให้ม ีถุ ง มือ ยางแจกให้ ก ับ
อันตรายจากสารเคมีและของมีคมทีปะปนมากับขยะ
แม่บ้าน เพือป้ อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมี
และของมีคมทีปะปนมากับขยะ
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 Rs นั นคื อ Repair (ซ่ อ มแซม)
หลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ
Reduce (ลด) Reuse (ใช้ ซํ า) และ Recycle
(แปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 21)

-

รูปที 3-33

รูปที 3-33

รูปที 3-33
รูปที 3-34
รูปที 3-37

-

-

-

-

-

3-23

รูปที 3-36

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- ท่อระบายนํ าสาธารณะบนถนนด้านหน้ า
โครงการ เป็ นท่ อ ระบายนํ าเสี ย ผ่ าน
ศูนย์กลาง . ม. รองรับการระบายนําจาก
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ ทดิี นต่ าง ๆ บน
ถนนดังกล่าว และมีอตั ราการไหลของทาง
ระบายนํ า สาธารณะก่ อ นดํ า เนิ น การ
โครงการไม่เกิน . ลูกบาศก์เมตร/วินาที
โดยเมือมีการเปิ ดโครงการแล้วจะมีอ ัตรา
การระบายนํ าออกนอกโครงการ (ในฤดู
ฝน) เท่ากับ . ลูกบาศก์เมตร/วินาที
โดยเมือมีการเปิ ดโครงการแล้วจะมีอ ัตรา
การระบายนํ าออกนอกโครงการ (ในฤดู
ฝน) เท่ากับ . ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ซึงระบบระบายนําบนถนนซอยเพชรบุร ี
(ซอยศูนย์วจิ ยั )

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3.4 การระบายนํา
การป้ องกันนําท่วม

3.30การจัดการขยะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพัก ขยะแต่ ละชัน - ทางโครงการจัดให้ม ีแม่บ้านคอยตรวจสอบ
ตลอดจนห้อ งพัก ขยะรวมบริเ วณชันล่ า งทุก
ประตูหอ้ งพักขยะรวมบริเวณชันล่างทุกครัง
ครังเมือทําการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิ ด
เมือทํา การขนย้า ยขยะ โดยประตูต้อ งปิ ด
มิดชิดทุกครังเมือขนย้ายเสร็จสิน
มิดชิดทุกครังเมือขนย้ายเสร็จสิน
11. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขน - ทางโครงการได้ป ระสานงานกับ รถเก็บขน
ขยะโครงการเปิ ด ไฟกระพริบ ฉุ ก เฉิน ตลอด
ขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริบฉุ กเฉินตลอด
ช่ ว งเวลาการเก็บ ขน เนื องจากรถเก็บขน
ช่วงเวลาการเก็บขน เนืองจากรถเก็บขนขยะ
ขยะจะเข้า มาเก็บ ขนในช่ ว งเวลาเช้ า มืด
จะเข้ า มาเก็ บ ขนในช่ ว งเวลาเช้ า มืด เพื อ
ป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากรถยนต์ ที เข้ า -ออก
เพือป้ องกันอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ทเข้
ี า -ออก
โครงการ
โครงการ
1. จัดให้มที ่อระบายนํ าเป็ นท่อ ระบายนํ าคอนกรีต - ทางโครงการจัด ให้ม ีท่อ ระบายนํ าเป็ น ท่อ
เสริมเหล็กรอบพืนทีโครงการ มีรายละเอียดดังนี
ระบายนํ าคอนกรีต เสริม เหล็ก รอบพืนที
(ภาพที )
โครงการ และจัดให้มรี างนําระบายนํา คสล.
แบบมีต ะแกรงปิ ดรอบบริเวณทางวิง และ
- ชัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง . , . และ
ทีจอดรถยนต์
. เมตร ความลาดเอียงของท่อ :
พร้อม
บ่อพักนําสําเร็จรูปบริเวณโดยรอบโครงการ
- ชันใต้ดิน จัดให้มรี างนําระบายนํา คสล. แบบมี
ตะแกรงปิ ด ขนาด . ม. มีค วามลึก .
เมตร. รอบบริเ วณทางวิง และทีจอดรถยนต์
จากนั นจะถู ก รวบรวมเข้า สู่ บ่ อ สู บ นํ า ขนาด
2.0x2.0x1.8 ม. จํ า นวน บ่ อ โดยในบ่ อ สู บ
ติด ตังปั มสูบ นํ าขนาด . ลิต ร/วิน าที/ เครือง
จํานวน เครือง (ใช้งาน ชุดและสํารอง ชุด)
ควบคุมการทํางานด้วยลูกลอยอัตโนมัติ เพือสูบ
ขึนสู่บ่อพักนําบริเวณชัน (MH-1-03)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 22)

3-24

รูปที 3-38
ถึงรูปที 3-40

-

-

-

รูปที 3-32
รูปที 3-36

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

ยังมีความเพียงพอในการรองรับการระบาย 2. จัดให้มกี ารหน่วงนําภายในท่อระบายนํา รางระบาย - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารหน่ ว งนํ าด้ว ยท่ อ
นําและบ่อพักนํา เพือกักเก็บนําฝนส่วนเกินระบาย
นํา)
ระบายนํา และบ่อพักนําในโครงการ
ออกสู่ท่อระบายนํ าสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุร ี
(ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
- ปริมาตรความจุ ของท่ อระบายนํ าขนาด . ม.
ความยาวประมาณ . เมตร คิดเป็ นปริมาตรนําที
หน่วงในท่อ . ลบ.ม.
- ปริมาตรความจุ ของท่ อระบายนํ าขนาด . ม.
ความยาวประมาณ . เมตร คิดเป็ นปริมาตรนําที
หน่วงในท่อ . ลบ.ม.
- ปริมาตรความจุ ของท่ อระบายนํ าขนาด . ม.
ความยาวประมาณ . เมตร คิดเป็ นปริมาตรนํ า
ทีหน่วงในท่อ . ลบ.ม.
- ปริมาตรความจุของรางระบายนํ าแบบเปิ ดขนาด
กว้าง . ม. ลึกราง . ม. (ลึกนํ า . ม.)
ความยาว . ม. คิดเป็ นปริมาตรนํ าทีหน่ วงได้
. ลบ.ม.
3. จัดให้มเี จ้าหน้าที คอยตรวจสอบระดับนําในบ่อพัก - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้ าที คอยตรวจสอบ
นําและท่อระบายนําอย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถ
ระดับนํ าในบ่ อพักนํ าและท่ อระบายนํ าอย่ าง
สมําเสมอ เพือให้สามารถระบายนํ าได้อย่างมี
ระบายนํ าได้อย่ างมีประสิทธิภาพถ้าพืนทีใดมีนํ า
ประสิทธิภาพ
ท่วมขังให้แก้ไขทันที

3.4 การระบายนํา
การป้ องกันนําท่วม
(ต่อ)

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 23)

รูปที 3-38
ถึงรูปที 3-41
ภาคผนวกที 7.14

-

3-25

รูปที 3-41

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3.4 การระบายนํา
การป้ องกันนําท่วม
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

6. ถ้าท่อระบายนําอุดตัน ให้ฉดี ล้างทําความสะอาด - หากท่ อ ระบายนํ าอุ ด ตัน ทางโครงการจะ
ฉีดล้างทําความสะอาด และขุดลอกตะกอน
และขุดลอกตะกอนออกทันที
ออกทันที
7. จัดให้มเี จ้าหน้าทีของโครงการดูแลท่อระบายนํา - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้าทีของโครงการ
ภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียงโครงการ
ดู แ ลท่ อ ระบายนํ าภายในโครงการและ
บริเ วณใกล้ เ คีย งโครงการ เพือป้ องกัน
เพือป้ องกันปั ญหานําท่วมขัง
ปั ญหานําท่วมขัง
8. จัดให้ม ี รัว คสล.ทึบ สูง . ม. โดยรอบโครงการ - ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี รั ว ค ส ล . ทึ บ
เพือป้ องกันนําท่วม
สูง . ม. โดยรอบโครงการ เพือป้ อ งกัน
นําท่วม
9. จัดให้มเี ครืองสูบนํ า ชนิดหาบหามแบบใช้นํ ามัน - ทางโครงการจัด ให้ ม ีเ ครื องสู บ นํ าแบบ
ขนาด นิว อัตราสูบ , ลิตร/นาที จํานวน ชุด
Submersible Pump เพื อสู บ นํ าออกจาก
โครงการ โดยใช้ไฟฟ้ าจากโครงการและหาก
มีเหตุ ไ ฟฟ้ าขัดข้อ ง จะใช้ไ ฟฟ้ าจากระบบ
ไฟฟ้ าสํารอง (Generator)

4. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่ อมบํารุ งเครือง - ทางโครงการจัดทําตารางกําหนดระยะเวลา
สูบนํ าตามคู่มอื เพือความสะดวกในการซ่อมบํารุ ง
ซ่ อ มบํารุงเครืองสูบนํ าตามคู่มอื เพื อความ
ในแต่ละครัง และเพือให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน
สะดวกในการซ่ อ มบํารุงในแต่ ล ะครัง และ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
เพือให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
5. ล้างทําความสะอาดท่อระบายนํา โดยรอบอาคาร - ทางโครงการได้มกี ารจัดทําแผนการล้างท่อ
โครงการ ครัง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)
ระบายนํ าโดยรอบโครงการ ซึงดําเนินการ
ล่าสุดวันที เมษายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 24)

รูปที 3-4
รูปที -5
รูปที 3-6
รูปที -11

-

3-26

รูปที 3-38
ภาคผนวกที 7.14

-

-

รูปที 3-38
ภาคผนวกที 7.14

รูปที 3-38
ภาคผนวกที 7.14

-

-

ภาคผนวกที 7.5

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

โครงการเลือกใช้ระบบบําบัดนําเสียรวมชนิด 1. จัดให้ม ีระบบบํ าบัดนํ าเสียรวมชนิ ดเติมอากาศ - ทางโครงการจัดให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียรวม
เติมอากาศจํานวน ชุด ประกอบด้วย บ่อ
ขนาดรองรับนําเสีย . ลบ.ม./วัน จํานวน ชุด
ชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับนํ าเสีย .
ดักไขมัน บ่ อแยกกาก บ่ อปรับสภาพ บ่ อ
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก บ่อปรับ
ลูกบาศก์เมตร จํานวน ชุ ด ประกอบด้วย
บ่ อ ดัก ไขมัน บ่ อ แยกกาก บ่ อ ปรับ สภาพ
เติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
สภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
บ่อพักนํ าใส และบ่อตรวจคุณภาพนํ าก่อน
บ่อพักนําใส และบ่อตรวจคุณภาพนํา นําทิงทีผ่าน
การบําบัดจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพนําทิงของ
บ่ อ พั ก นํ าใส และบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํ า
ระบายลงสู่ท่อระบายนํ าริมถนนเพชรบุร ี
โดยนํ าทิ งที ผ่ า นการบํ า บั ด จะมี ค่ าตาม
อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ
ด้านหน้าโครงการ
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํ าสาธารณะริมถนน
- นํ าเสีย ทีผ่ า นการบํ า บัด จะไหลเข้า สู่ท่ อ
มาตรฐานคุณภาพนําทิงของอาคารประเภท ก.
ซอยเพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
รวบรวมนําทิงบางส่วนจะนํามารดนําต้นไม้
สิ งแวดล้ อ ม ก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบาย
ภายในโครงการและส่วนทีเพลิดจะระบาย
ลงสู่ ท่ อ ระบายนํ าสาธารณะถนนซอย
นํ าสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุร ี (ซอย
เพชรบุร ี ซึงนําทิงทีผ่านการบําบัดจะมี
ศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
ค่าความสกปรกไม่เกิน มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มกี ารกําจัดก๊าซมีเทนทีเกิดขึนจากส่วนเกรอะ - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารกํา จัด ก๊ า ซมีเทน
เป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณภาพนํ าทิงของ
รวมประมาณ . ลบ.ม./วัน บํ าบัดด้ว ยวิธี
ทีเกิดขึนจากส่ ว นเกรอะ โดยบํ า บัด ด้ ว ย
อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
Biological Oxidation เพือช่วยกําจัดก๊าซมีเทน และ
วิธกี ารซึงลงดิน ทังนี ทางโครงการได้ต่อท่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ดูดซับกลินอันไม่พงประสงค์
ึ
ต่อผูพ้ กั อาศัยภายใน
ระบายจากระบบบําบัดไปยังพืนทีสีเขียวชัน
ดาดฟ้ า เพือกําจัดก๊าซมีแทนทีเกิดขึนจาก
โครงการ โดยใช้บ่อดิน บริเวณพืนทีสีเขียวบริเวณ
ใกล้เคียงกับระบบบําบัดนําเสียรวมแต่ละอาคารใน
ส่วนเกรอะ
การบําบัดใช้พนที
ื สีเขียวประมาณ . ตารางเมตร

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ระบบบําบัดนําเสีย

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 25)

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

3-27

รูปที 3-19
รูปที 3-20

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ระบบบําบัดนําเสีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

3. จัดให้มกี ารกําจัดละอองนําเสีย (Aerosol) ทีเกิดขึน - ทางโครงการมีผลวิเคราะห์คุณภาพนําทิงอยู่
จากถังเติ มอากาศของระบบบํ าบัดนํ าเสี ย ของ
ในเกณฑ์มาตรฐานทําให้ละอองนําเสีย จาก
โครงการทังหมด . ลบ.ม./วินาที โดยใช้ถ ัง
การบํา บัด ส่ ง ผลกระทบในระดับ น้ อ ยมาก
สําเร็จรูประบบบําบัดอากาศเสียชนิ ดกรองแบบ
ทังนีเพือป้ องกันความปลอดภัยจากเชือโรค
Carbon Filter จํานวน ถัง ขนาดความจุรวม .
จึ ง มีก ารติ ด ตั งถั ง สํ า เร็ จ รู ป ระบบบํ า บัด
อากาศเสีย ชนิ ด กรองแบบ Carbon Filter
ลบ.ม. โดยการต่ อท่ อระบายอากาศจากถัง เติ ม
อากาศ และถังตกตะกอน/เก็บตะกอน เข้าสู่ ถ ัง
จํ า นวน
ถั ง บริ เ วณแนวรัวด้ า นทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก พ ร้ อ ม มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
สําเร็จรูประบบบําบัดอากาศเสียชนิดกรอง แบบ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยูเ่ สมอ
Carbon Filter ด้วยท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิว
4. ทําการตรวจสอบตะกอนถังสําเร็จรูประบบบําบัด
อากาศเสียชนิดกรอง แบบ Carbon Filter เปลียนไส้
กรองทุก เดือน
5. รณรงค์ ใ ห้ ม ี ก ารคั ด แยกนํ ามั น พื ช ที ใช้ แ ล้ ว - ทางโครงการไม่ อนุ ญาตให้ ประกอบอาหาร
ใส่ภาชนะ หรืดขวดนํามันพืชเก่า และนําไปเก็บยัง
ในห้องพัก ทังนี ทางโครงการมีถ ังดักไขมัน
ห้องพักขยะประจํ าชัน หลังจากนั นให้ แ ม่ บ้ า น
ของห้องอาหารและห้องครัว
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพือรอการ
นําไปจําหน่ายให้กบั แหล่งรับซือ
6. จัดแม่บา้ นตักกากตะกอนทีถังดักไขมันทุกวัน ก่อน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านตักกากตะกอน
เก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บใน
ทีถังดักไขมันของอ่างล้างจานภายในห้องพัก
ห้องพักขยะเปี ยก เพือรอการนํ าไปใช้ประโยชน์
พนักงานทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้
หรือกําจัด
เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปี ยก
เพือรอการนําไปใช้ประโยชน์ หรือกําจัด
7. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอนส่ วนเกิน - ทางโครงการจะให้มสี ูบตะกอนสะสมออกจาก
ทุก ๆ เดือนหรือเมือบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม
บ่ อเก็บตะกอนส่ วนเกิน ขึนอยู่ก ับปริมาณผู้
อาศัย หรือเมือบ่ อเก็บตะกอนส่ วนเกินเต็ ม
ล่าสุดดําเนินการเมือวันที ธันวาคม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

รูปที 3-22

รูปที 3-22
รูปที 3-23

ภาคผนวกที 7.9

-

-

-

3-28

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ระบบบําบัดนําเสีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

8. จัด ให้ม ีก ารนํ า นํ าทิงบางส่ ว นทีผ่ า นการบําบัด - ทางโครงการไม่ม ีก ารนํ า นํ าทิงทีผ่ า นการ
บําบัดแล้วมาใช้
นํ า ไปใช้ร ดนํ าต้น ไม้ภ ายในโครงการ โดยใช้
วิธกี ารรดนําต้นไม้แบบท่อซึม
9. จัดเจ้าหน้ าทีโครงการเข้ารับการอบรมความรู้ - ทางโครงการมีเจ้ าหน้ าทีดู แลระบบบํ า บัด
นํ าเสียประจําโครงการ ที เข้า รับ การอบรม
เกียวกับการใช้งานระบบบําบัดนําเสียของโครงการ
ความรูเ้ กียวกับใช้งานระบบบําบัดนําเสียกับ
อย่ างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับ บริษั ท
ตัวแทนจําหน่ ายระบบบําบัดฯ ของโครงการเพืออยู่
บริษทั ตัวแทนจําหน่ายระบบบําบัดฯ
ประจําในการเดินเครือง และบํารุงรักษาระบบตลอด
ระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
10.จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ - ทางโครงการได้ จ ั ด ให้ ม ีต ารางกํ า หนด
ของระบบบําบัดนําเสียทุกชินตามคู่มอื ของแต่ละ
ระยะเวลาก่ อ สร้า งซ่ อ มบํา รุง อุ ป กรณ์ ข อง
ประเภท เพือความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่
ระบบบําบัดนําเสียทุกชินตามคู่มอื ของแต่ละ
ละครัง และเพือให้อุ ปกรณ์ และระบบทุกส่ ว น
ประเภท เพือความสะอาดในการซ่อมบํารุง
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ในแต่ละครัง และเพือให้อุปกรณ์ และระบบ
ทุ ก ส่ ว นทํ า งานได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
ตลอดเวลา
11. จัดอุ ปกรณ์ สํารอง (Spare part) ของระบบบําบัด - ทางโครงการมีเจ้าหน้าทีดูแลระบบบําบัดนํา
นํ าเสียทุ กประเภทอย่ างละ ชุด ไว้ในโครงการ
เสีย ประจํ า โครงการ แต่ ไ ม่ ม ีก ารสํ า รอง
เพือใช้เปลียนอุ ปกรณ์ ทเสี
ี ยหายได้ทนั ที โดยไม่
อะไหล่ ข องระบบไว้ ซึงกรณีเ กิด ชํา รุ ด จะ
ต้ องพักการเดินระบบนานจนทํ าให้ เกิดปั ญหา
ดํ า เนิ น การ ให้ บ ริ ษั ท ภายนอกเข้ า มา
นํ าเสีย ทีไม่ ไ ด้ บํ าบั ด ระบายลงสู่ ท่ อ ระบายนํ า
ดําเนินการทันที
สาธารณะ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 27)

-

ภาคผนวกที 7.5

-

-

-

-

3-29

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

-

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ระบบบําบัดนําเสีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

12. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต้อง - ทางโครงการได้จดั ให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
เข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพ
ฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต้องเข้าไปดูแลและ
ปิ ดมิด ชิ ด ตลอดเวลา เพื อป้ องกัน ละออง
ซ่ อ มแซมระบบให้ อ ยู่ ในสภาพปิ ดมิ ด ชิ ด
นํ า เ สี ย แ ล ะ ก ลิ น เ ห ม็ น ที เ กิ ด ขึ น จ า ก
ตลอดเวลา เพือป้ องกันละอองนํ าเสีย และกลิน
เหม็นทีเกิดขึนจากก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบําบัดนําเสีย
จากระบบบําบัดนําเสีย
13. ตีเส้น สีแดง ความกว้างไม่น้ อ ยกว่า ซม. - เนืองจากระบบบําบัดอยู่บริเวณใต้ลานจอดรถ
บริเ วณโดยรอบเขตบ่ อ บํา บัด นํ าเสีย รวมให้
ทางโครงการจึงทําการตีเส้นสีแดงรอบบริเวณ
ชัดเจน และเขียนป้ า ยถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี
ระบบบําบัด ทังนี หากมีการเข้าซ่ อมบํ ารุ ง
ระบบ ทางโครงการจะกันเขตเพือไม่ให้ผู้พ กั
เป็ นบ่อบําบัดนําเสีย”
อาศัยมาจอดรถในบริเวณดังกล่าว
14. เมือมีการเข้าดูแลบํารุ งรัก ษาและสูบตะกอน - เมือมีการเข้าดูแลบํารุงรักษาและสูบตะกอน
ออกจากระบบบําบัดนําเสียของโครงการ ต้อง
ออกจากระบบบํ าบัดนํ าเสีย ของโครงการ
ใช้แผนกันบริเวณทีปฏิบตั งิ านและห้ามมิให้รถ
ทางโครงการจะใช้แผงกันบริเวณทีปฏิบตั ิงาน
วิ ง บริ เ วณตํ า แหน่ ง บ่ อ บํ า บัด นํ าเสี ย รวม
และห้ามมิให้รถวิงเข้า บริเวณตํ าแหน่ งบ่ อ
ชัวคราว
บําบัดนําเสียรวมชัวคราว
15. กํ า หนดเวลาดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาระบบบํ า บัด - ทางโครงการกํ า หนดเวลาดูแ ลบํา รุ ง รัก ษา
นําเสีย ให้ปฏิบตั งิ านหลังเวลา . น. เป็ น
ระบบบําบัดนํ าเสีย ให้ปฏิบตั ิงานหลังเวลา
. น. เป็ นต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวัน
ต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวันเสาร์และอาทิตย์
เสาร์และอาทิตย์ เนืองจากเป็ นวันหยุดผูพ้ กั
เนืองจากเป็ น วันหยุดผู้พกั อาศัยในโครงการ
ซึ งจะอยู่ ใ นโครงการเป็ นส่ ว นใหญ่ อาจมี
อาศัยในโครงการ ซึงจะอยู่ในโครงการเป็ น
รถยนต์ ว ิงเข้า -ออกโครงการตลอดทํา ให้ไ ม่
ส่ ว นใหญ่ อาจมี ร ถยนต์ ว ิ งเข้ า – ออก
สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที
โครงการตลอดทํ า ให้ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 28)

รูปที 3-20
รูปที 3-21

รูปที 3-20

ภาคผนวกที 7.5

-

-

-

3-30

ภาคผนวกที 7.11

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- ช่ ว งเปิ ดดํ า เนิ น การจะมี ร ถยนต์ จาก
ผู้ใช้บริการและผู้พกั อาศัย จํานวน คัน
จะทําให้เกิดการกีดขวางการจราจรโดยมีค่ า
LOS ของถนนที เกี ยวข้ อ งกั บ โครงการ
เช่นเดียวกับสภาพปั จจุบนั
ถนนเพชรบุรี
- ช่วงเปิ ดดําเนินการ ทําให้มปี ริมาณจราจร
เพิมขึน โดยมีระดับการให้บริการเป็ น E C
และ F ในช่วงเร่งด่วนเช้านอกเวลาเร่งด่วน
และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลําดับ ยังคงมี
ระดั บ การให้ บ ริ ก ารในทุ กช่ วงเว ล า
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้างโครงการ
-

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การคมนาคมและการ
ขนส่ง

. ระบบบําบัดนําเสีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

16. กํา หนดวัน และเวลาในการปฏิบ ัติง านดูแ ล - ทางโครงการแจ้งกําหนดวัน และเวลาในการ
บํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสียรวม ให้กบั ผูพ้ กั
ปฏิบตั ิงานดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสีย
รวม ให้กบั ผูพ้ กั อาศัยทราบทุกครัง อย่างน้อย
อาศัย ทราบทุ ก ครัง อย่ า งน้ อ ย วัน ก่ อ น
วัน ก่ อนปฏิบ ัติงานเพือหลีกเลี ยงปั ญหา
ปฏิบตั งิ าน เพือหลีกเลียงปั ญหาการจราจรทาง
การจราจรทางวิงบริเวณทีตังระบบบําบัดนําเสีย
วิงบริเวณทีตังระบบบําบัดนําเสีย
17. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด - ทางโครงการได้กําชับให้ปิดฝาบ่อ ทัน ทีเมือ
เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ ต้ อ งหยุ ดปฏิ บ ั ติ ง าน
ปฏิบตั ิงานชัวคราวเพือป้ องกันอุบตั ิเหตุจาก
ชั วคราวเพื อป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากการ
การพลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
พลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
1. จัดระบบการจราจรให้มคี วามปลอดภัย โดยการ - ทางโครงการจัดระบบการจราจรให้มคี วาม
ปลอดภัย โดยการติดตังป้ ายสัญญาณจราจร
ติดตังป้ ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าทีดูแล
และจัดเจ้าหน้าทีดูแลให้ความสะดวกภายใน
ให้ความสะดวกภายในพืนทีโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิงทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณถนนซอย
พืนทีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิงทางเข้า เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ออกโครงการ บริเวณถนนซอยเพชรบุร ี
(ซอยศูนย์วจิ ยั )
2. จัดให้มเี ส้น แบ่งช่อ งจราจร และทิศ ทางการวิง - ทางโครงการจัดให้มเี ส้นแบ่งช่องจราจร และ
อย่ างชัดเจน เพือความเป็ น ระเบียบเรีย บร้อ ย
ทิศ ทางการวิงอย่ างชัดเจน เพือความเป็ น
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลาน
ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ของ
จอดรถของโครงการ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. จัดทํารัวโปร่งด้านหน้าและบริเวณทางเข้า -ออก - ด้านหน้าโครงการจัดทํารัวโปร่งด้านหน้าและ
โครงการ เพือให้ผสู้ ญ
ั จรสามารถมองเห็นรถยนต์
บริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการ เพื อให้
ทีวิงเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน
ผู้ส ญ
ั จรสามารถมองเห็น รถยนต์ ทวิี งเข้า ออกโครงการได้อย่างชัดเจน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 29)

รูปที 3-44

รูปที 3-45

-

-

3-31

รูปที 3-42
รูปที 3-43

รูปที 3-20

-

-

ภาคผนวกที .

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

4. จัดให้มเี จ้าหน้าที หรือ รปภ.ทีผ่านการฝึ กอบรม
ถนนซอยเพรชบุรี (ซอยศูนย์วิจยั )
ทัก ษะด้านการจราจรคอยอํานวยความสะดวก
ช่วงเปิ ดดําเนินการ ทําให้มปี ริมาณจราจร
และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืนที
เพิมขึน โดยมีระดับการให้บริการเป็ น C B
โครงการ ตลอด ชัวโมง
และ D ในช่วงเร่งด่วนเช้า นอกเวลาเร่งด่วน
ี
จํานวน คัน และห้าม
และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลําดับ ยังคงมี 5. จัดให้มที จอดรถยนต์
ประกอบกิ
จ
การใด
ๆ
รวมทั
งการก่อสร้างทีจัดไว้
ระดั บ การให้ บ ริ ก ารในทุ ก ช่ ว งเวลา
สําหรับเป็ นทีจอดรถยนต์ อันจะทําให้พนที
ื จอด
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้างโครงการ
รถลดลงจากทีเสนอไว้ในรายงานฯ
6. ประชาสัม พัน ธ์ และส่ ง เสริม ให้ผู้พ ัก อาศัย ใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะและรถไฟฟ้ า เพือลด
การติดขัดของจราจร
7. ห้ามติดตังหรือจัดทําป้ ายหรือวัส ดุใด ๆ ทีเป็ น
อุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ พร้ อ มทังจัด ให้ ม ีแ สงสว่ า งอย่ า ง
เพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
8. ตรวจสอบไม่ให้มกี ารนํ ารถยนต์ไปจอดริมถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการอย่างสมําเสมอ เพือ
ป้ องกันการกัดขวางการจราจร
9. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ทีจอดรถยนต์
ป้ าย และสัญญาณจราจรในโครงการให้เป็ น ไป
ตามทีได้อ อกแบบไว้ และใช้ก ารได้ดี อ ยู่เสมอ
หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

- ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
ให้ผพู้ กั อาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
และรถไฟฟ้ า เพือลดการติดขัดของจราจร
- ทางโครงการห้ามติดตังหรือจัดทําป้ ายหรือวัสดุ
ใด ๆ ทีเป็ นอุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทังจัดให้มแี สงสว่าง
อย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ทางโครงการตรวจสอบไม่ให้มกี ารนํารถยนต์ไป
จอดริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการอย่าง
สมําเสมอ เพือป้ องกันการกีดขวางการจราจร
- ทางโครงการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน
ที จอดรถยนต์ ป้ าย และสั ญ ญาณจราจร
ในโครงการให้เป็ นไปตามทีได้ออกแบบไว้
และใช้การได้ดอี ยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายจะ
รีบซ่อมแซมโดยเร็ว

- ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้าที หรือ รปภ.ทีผ่าน
การฝึ กอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอํานวย
ความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกพืนทีโครงการ ตลอด ชัวโมง
- ทางโครงการจัดให้มที จอดรถยนต์
ี
จํานวน
คัน ซึงเพียงพอต่อจํานวนผูเ้ ข้าพักอาศัย

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 30)

รูปที 3-45

รูปที 3-45

รูปที 3-42
รูปที 3-43

-

-

-

3-32

ภาคผนวกที 7.15

รูปที 3-46
รูปที 3-47

-

-

รูปที 3-43

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- ในการก่ อ สร้า งโครงการมีค นเข้า อยู่ ใ น
บริ เ วณพื นที โครงการซึ งเป็ นการใช้
ประโยชน์ทดิี นเป็ นทีพักอาศัยเช่นเดิม
- จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ทีดิน
บริเวณทีตังโครงการกับสํานักโยธาธิการ
และผัง เมือ ง กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
โครงการตังอยู่ใ นพืนทีดิน ประเภท ย.
(สีสม้ ) บริเวณ ย. - เป็ นทีดินประเภทที
อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางมีวตั ถุประสงค์
เพือรองรับการอยู่อ าศัยในบริเวณพืนที
ต่อเนืองกับเขตเมืองชันในซึงอยู่ในเขตการ
ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ห้ามใช้
ประโยชน์ ทดิี นเพือกิจการตามทีกํ าหนด
ประเภท
การออกแบบโครงการ
- การออกแบบโครงการโรงแรมและอาคาร
อ ยู่ อ า ศั ย ( ใ ห้ เ ช่ า ) The Bangkok
Residences ตังอยู่บนถรรซอยเพชรบุร ี
แ ข ว ง บ า ง ก ะ ปิ เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง
กรุงเทพมหานคร มีการใช้ประโยชน์ ทดิี น
อยู่ในประเภท ย. - ถือ เป็ น กิจการที
สามารถดําเนินการได้ตามข้อกําหนด

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การใช้ประโยนช์ทีดิ น

. การคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10. ประชาสัม พัน ธ์ให้ผู้ใช้ร ถยนต์ดบั เครีองยนต์ - ทางโครงการได้ติดตังป้ า ยดับ เครืองยนต์
ทันที เมือเข้าจอดเรียบร้อยแล้ว รวมทังรณรงค์
เมือเข้าจอดเรียบร้อยแล้ว รวมทังรณรงค์งด
งดใช้เสียงแตรภายในพืนทีโครงการ
ใช้เสียงแตรภายในพืนที
- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ - โครงการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ อ งกันและ
ด้านการใช้นํา ไฟฟ้ า การจัดการนําเสีย และขยะ
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นการใช้ นํ า ไ ฟฟ้ า
อย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้าน
การจัดการนํ าเสีย และขยะอย่างเคร่งครัด
การใช้ระบบสาธารณูปโภคทียังยืน ทีอยู่ภายใน
จะสามารถช่ ว ยลดผลกระทบด้า นการใช้
พื นที ผัง เมือ งรวมกํ า หนด และทํ า ให้ ร ะบบ
ระบบสาธารณู ป โภคทียังยืน ทีอยู่ภ ายใน
สาธารณูปโภคทีใช้เพียงพอ
พืนทีผังเมือ งรวมกําหนด และทําให้ร ะบบ
สาธารณูปโภคทีใช้เพียงพอ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 31)

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-33

รูปที 3-30
ถึงรูปที 3-34
รูปที 3-37

รูปที 3-9

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

การสื อสารและการ
โทรคมนาคม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

เนื องจากในส่ ว นของโรงแรมมีจํ า นวน
ห้องพักไม่เกิน ห้อง ประกอบกับพืนที
อาคารรวมกันไม่เกิน , ตารางเมตร
โ ดย โ ค ร งการ อ อ ก แบบให้ อ า ค า ร มี
อัตราส่วนพืนทีอาคารรวมต่อพืนทีดินเป็ น
3.85 : 1 อัตราส่วนพืนทีว่างต่อพืนทีอาคาร
รวมร้อยละ . และพืนทีนํ าซึม ผ่ านได้
เพือปลูกต้นไม้ร้อยละ . ดังนัน การ
ดําเนินโครงการจึงเป็ นไปตามข้อกําหนด
ผังเมือง
- การพัฒนาโครงการ เป็ น อาคารโรงแรม - เจ้าของโครงการต้อ งทําหนังสือ แจ้งต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จํานวน
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
บ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณ
โทรทัศ น์ และวิท ยุ จากการก่ อ สร้ า งอาคาร
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
อาคาร สูง ชัน ชันใต้ดิน อาจส่ งผล
โครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ กับเจ้าของ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
กระทบต่ อ การบดบัง คลืนสัญ ญาณวิท ยุ
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทังนี
ซึงปั จจุบนั โครงการยังไม่พบว่ามีกรณีทีเกิด
และโทรทัศน์ของบางสถานี
ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตงแต่
ั เริมการก่อสร้าง
ข้อร้องเรียนเรืองบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
อาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิ ดดําเนินการแล้วเป็ น
บังคลืนรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
เวลา ปี กรณีททัี ง ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้อง
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื อง
จัดตังคณะกรรมการไตรภาคีขนมา
ึ เพือเจรจาหา
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปดํ าเนิ นการ
ข้ อ ยุ ติ ที เ ป็ น ธ ร ร ม ต่ อ ทั ง ส อ ง ฝ่ า ย โ ด ย
แก้ไขตามทีมาตรการกําหนด
คณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้ว ย เจ้าของ
โครงการ ผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ และบุคคลหรือหน่ วยงานทีเป็ นกลาง
และทังสองฝ่ ายยอมรับ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

.

. การใช้ ป ระโยนช์ ที ดิ น
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 32)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-34

รูปที 3-8

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- เนืองจากกิจกรรมของโครงการ เป็ นอาคาร
พั ก อาศั ย ที เป็ นสั ง คมเมื อ ง ลั ก ษณะ
เดี ย วกัน กับ อาคารพัก อาศัย อื น ๆ ใน
บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ซึ งมีพ ฤติ ก รรมการ
ดํ า ร ง ชี วิ ต ที มี รู ป แ บ บ ป ร ะ เ พ ณี
ขนบธรรมเนียมทีคล้ายคลึงกันผลกระทบที
คาดว่าจะเกิดขึนจึงไม่มนี ยั สําคัญ
- ด้านสังคม จะเห็นว่าในเขตห้วยขวางนัน
เป็ นแหล่ งทีพักอาศัย การค้าและบริก าร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําธุรกิจ
ค้าขาย และรับจ้างทัวไป การดําเนินการ
ของโครงการก็เป็ นการส่งเสริมด้านทีพัก
อาศัย เป็ นลักษณะเดียวกับ อาคารอืน ๆ
ในบริเวณใกล้เคีย ง ซึงมีพ ฤติก รรมการ
ดํ า ร ง ชี วิ ต ที มี รู ป แ บ บ ป ร ะ เ พ ณี
ขนบธรรมเนียมทีคล้ายคลึงกัน ผลกระทบ
ทีคาดว่ า จะเกิด ขึน จึง อยู่ ใ นระดับ ทีไม่
รุ น แรง ประกอบกับโครงการได้จ ัด ให้ ม ี
พืนทีสันทนาการ ประกอบด้วย ห้องออก
กํ า ลัง กายและพืนทีสวน เพือเป็ นพืนที
พบปะสั ง สรรค์ และสร้ า งสั ม พั น ธ์ ที ดี
ระหว่างผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4. คุณภาพชีวิต
. สภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. จัดให้มเี จ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ออกตรวจ - ทางโครงการจัดให้มเี จ้าหน้ าทีรักษาความ
ปลอดภัย ออกตรวจดูแ ลความเรีย บร้อ ย
ดูแลความเรียบร้อยตลอด ชัวโมง
ตลอด ชัวโมง
2. จัด สร้างป้ อ ม รปภ.และให้ม ี รปภ.ประจําป้ อ ม - ทางโครงการได้จดั ให้มโี ต๊ะ เจ้าหน้าทีรักษา
ดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา
ความปลอดภัยไว้บริเวณทางเข้าลานจอดรถ
ของโครงการ เพือดูแ ลความเรียบร้อ ยใน
โครงการตลอดเวลา
3. จัดให้มกี ล้องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้า- - ทางโครงการจัดให้มกี ล้องวงจรปิ ด (CCTV)
ออกโครงการและบริเวณจุดอัน ตรายในทุก ๆ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุด
ชันของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ
อัน ตรายในทุก ๆ ชันของอาคารพักอาศัย
ภายในโครงการ
4. จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พกั - ทางโครงการมีกิจ กรรม เช่ น ทํา บุ ญ ของ
โครงการ เพือส่ ง เสริม ความสัม พัน ธ์ข อง
อาศั ย ในโครงการ และต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบ
ผูพ้ กั อาศัยในโครงการและต่อชุมชนโดยรอบ
โครงการ
โครงการ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

รูปที 3-43

รูปที 3-48
รูปที 3-49

รูปที 3-50

-

-

-

3-35

รูปที 3-43

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- การประเมิ นผลกระทบทางสังคม
1. ผลกระทบต่อชุมชนทัวไป ชุมชนดังเดิ ม
และกลุ่มคนด้วยโอกาส
ใ น ช่ ว งเปิ ดดํ า เนิ น โ ค ร งการ อ าจมี
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนดั งเดิ ม และชุ ม ชน
โดยรอบ ในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของ
มนุษย์ และผลกระทบในการใช้สาธารณูปโภค
ต่างๆ ได้ ดังนี
- การใช้นํา
- การใช้ไฟฟ้ า
- การจัดการขยะ
- การระบายนํา
2. ผลกระทบต่อสุขภาพ
เมือเปิ ดดําเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชนโดยรอบในด้านต่างๆ ดังนี
- คุณภาพอากาศ
- เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย
- การเข้าพัก อาศัย ของผู้พ ักอาศัย จํานวน
มาก

. สภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม (ต่อ)

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

-

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการ
สิงแวดล้อมตามหัวข้อ . การสาธารณสุข อย่าง
ด้านสาธารณสุขเคร่งครัด
เคร่งครัด

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ป ฏิบ ัติต ามมาตรการการ
สิงแวดล้อมตามหัวข้อ . การใช้นํา หัวข้อ .
ใช้ นํ า การใช้ ไ ฟ ฟ้ า การจั ด การขย ะ
การใช้ไฟฟ้ า หัวข้อ . การจัดการขยะ หัว ข้อ
การระบายนําและการป้ องกันนําท่วม
. การระบายนําและการป้ องกันนําท่วม อย่าง
เคร่งครัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

-

3-36

รูปที 3-31
ถึงรูปที 3-35
รูปที 3-38

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ปฎิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ิตามมาตรการอย่ าง
3. ผลกระทบต่อวัฒนธรรม
สิงแวดล้อ มตามหัว ข้อ . สุ น ทรีย ภาพและ
เคร่งครัด
ิ
ประวัตศาสตร์ สุนทรีภาพ
ทัศนียภาพ อย่างเคร่งครัด
ด้านศาสนา
- จากการสํารวจโดยรอบพืนทีโครงการใน
ระยะรัศมี , เมตร มีศาสนสถานทังสิน
แห่ง ได้แก่ วัดภาษี และมัสยิดดารุ้ลมุห์
ชีนินสุเหร่าบ้านดอน โดยได้ทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูม้ อี ํานาจในการตัดสินใจ
ของสถานทีทางศาสนาทุกแห่ง
ด้านประวัติศาสตร์
- จากการตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถาน
บริเวณใกล้เคียงพืนทีโครงการ ในระยะ
กิโลเมตร ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานอยู่
ใกล้เคียงบริเวณพืนทีโครงการแต่อย่างใด
ด้านสุนทรียภาพ
พืนทีโครงการจะถู ก พัฒ นาเป็ นอาคาร
คสล.สูง ชัน และ ชันใต้ดิน จํานวน
อาคาร อาจส่ งผลกระทบด้านสุ นทรีภาพใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี
- การบดบังทศนีภาพ
- การบดบังทิศทางลม
การบดบังแสงแดด

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.1 สภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

3-37

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ 4. ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง
- ช่วงเปิ ดดําเนินการจะมีรถยนต์จากผู้พกั
สังคม (ต่อ)
อาศัยจํานวน คัน จะทําให้เกิดการกี ด
ขวางการจราจร และทําให้มคี ่า LOS ของ
ถนนทีเกียวข้องกับโครงการเพิมขึน ดังนี
ถนนเพชรบุรี
- ช่วงเปิ ดดําเนินการ ทําให้มปี ริมาณจราจร
เพิมขึน โดยมีระดับการให้บริการเป็ น E C
และ F ในช่ ว งเร่ ง ด่ ว นเช้ า นอกเวลา
เร่งด่วน และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลําดับ
ยังคงมีระดับการให้บริการในทุกช่วงเวลา
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้าง
ถนนซอยเพชรบุรี (ซอยศูนย์วิจยั )
ช่วงเปิ ดดําเนินการ ทําให้มปี ริมาณจราจร
เพิมขึน โดยมีระดับการให้บริการเป็ น C B
และ D ในช่ ว งเร่ ง ด่ ว นเช้ า นอกเวลา
เร่งด่วน และในช่วงเร่งด่วนเย็น ตามลําดับ
ยังคงมีระดับการให้บริการในทุกช่วงเวลา
เช่นเดียวกับช่วงก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ิต ามมาตรการด้า น
สิงแวดล้อมตามหัวข้อ . การคมนาคมและการ
การคมนาคมและการขนส่ง เคร่งครัด
ขนส่ง อย่างเคร่งครัด

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 36)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

3-38

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

) คุณภาพอากาศ
- ภายในอาคารมี ภ าระการทํ า ความเย็ น
ประมาณ . ตัน จะเกิดความร้อนจาก
คอยล์ ร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการ
ประมาณ . oC ทํ า ให้ อุ ณ ภู ม ิสู ง สุ ด
เพิมขึนจาก . oC เป็ น . oC คาดว่า
เกิดขึนแบบไม่มนี ยั สําคัญ
- สาเหตุมาจากเชือแบคทีเรียลีจโิ อเนลล่านิว
โมฟิ ลา (Legionella pneumophila) เป็ นเชือที
ก่ อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึงเป็ นโรคปอด
อักเสบเฉียบพลัน เชือนีจะอาศัยอยู่ในแหล่ง
ทีมีอุณภูมเิ หมาะสม (24-25 oC)
1 ความเข้มข้นของสารมลพิ ษที เกิ ดขึนจาก
ลานจอดรถยนต์ ข องผู้เ ข้ า พัก อาศัย
จํานวน คัน
- ก๊าซคาร์บอนอกไซด์ (CO) คาดว่าจะเกิดขึน
.
มก./ลบ.ม. รวมกับค่าทีได้จากการ
ตรวจวัดบริเวณโครงการในปั จจุบนั . มก./
ลบ.ม. จะเพิ มเป็ น .
มก./ลบ.ม.
(ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีกําหนดไว้
. มก./ลบ.ม.)

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. ปลูกไม้ยนื ต้นตามแนวรัวโครงการ เพือเป็ นแนว - ทางโครงการจัดให้มรี วถาวรกั
ั
นแนวเขตทีดิน
กําบังความร้อนจากเครืองปรับอากาศ
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
โครงการ และรัวทางทิศตะวันตก ทังนี ทาง
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน ของ
อาคารเพื อเป็ นแนวกํ า บัง ความร้ อ นจาก
เครืองปรับอากาศ
2. ออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้ว สั ดุ ที เป็ น - ทางโครงการได้อ อกแบบอาคารโครงการ
มิ ต รกั บ สิ งแวดล้ อ ม รวมทั งพิ จ ารณาระบบ
และเลือ กใช้ว สั ดุทเป็
ี น มิตรกับสิงแวดล้อม
หมุนเวียนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร
รวมทังพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศ
เพือให้อาคารไม่ร้อนเหรือไม่มอี ากาศหมุนเวียน
ภายในและภายนอกอาคาร เพือให้อ าคาร
ซึงสามารถลดการใช้เครืองปรับอากาศได้ในระดับ
ไ ม่ ร้ อ น ห รื อ ไ ม่ มี อ า ก า ศ ห มุ น เ วี ย น
หนึง
ซึงสามารถลดการใช้เครืองปรับอากาศได้ใน
ระดับหนึง
3. ทํา ความสะอาดเครืองปรับ อากาศเป็ น ประจํา - ทางโครงการได้จดั ทําแผนการดูแลทําความ
เ พื อ เ พิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
สะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ โดยมี
ความถีปี ละ ครัง เพือเพิมประสิทธิภาพการ
เครืองปรับอากาศ และยังเป็ น การป้ อ งกัน การ
ทํางานของระบบปรับอากาศ และยังเป็ นการ
สะสมของเชือโรค และเชือแบคทีเ รีย ต่ า ง ๆ
ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ป้ องกั น การสะสมของเชื อโรค และเชื อ
แบคทีเรียต่าง ๆ ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครืองปรับอากาศที - เจ้าของโครงการได้เลือกใช้เครืองปรับอากาศ
มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มสี าร CFCS เป็ น
ทีมีฉลากประหยัดไฟ และไม่มสี าร CFCS เป็ น
ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ - ทางโครงการดูแ ลระบบการระบายอากาศ
เสมอ และเปิ ดประตูอาคารบางจุด เพือให้อากาศ
ภายในอาคารและเปิ ดประตูอาคารบางจุด
ถ่ายเทได้สะดวก
เพือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 37)

ภาคผนวกที 7.2

ภาคผนวกที 7.3
ภาคผนวกที 7.4

ภาคผนวกที .4

รูปที 3-51
ภาคผนวกที 7.2

-

-

-

-

3-39

รูปที 3-2
รูปที 3-4
รูปที 3-5
รูปที -6

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่ าจะ 6. จัด ให้ม ีพ ืนทีสีเ ขีย ว โดยการปลู ก ต้ น ไม้ช นิ ด - ทางโครงการจัดให้ม ีพ ืนทีสีเขียวชันพืนดิน
ต่างๆ เพือช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และ
เกิดขึน .
ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ชัน และชันดาดฟ้ า เพือช่วยลดการสะท้อน
ลดอุณหภูมอิ นั เนืองจากการคายนําของพืช และ
ของโครงการในปั จจุบนั .
ppm จะเพิม
แสง และเพิมความนุ่ มนวลสบายตา และทําให้
เป็ น .
ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
และการระเหยนําจากผิวดิน
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทดีี
อากาศทีกําหนดไว้ . ppm)
ทังจากการมองภายในโครงการ และจาก
- ไฮโดรคาร์ บ อน (HC) คาดว่ า จะเกิ ด ขึน
ภายนอกสู่ภายในโครงการ
0.0131 ppm รวมกับคุ ณภาพอากาศของ 7. ติดป้ ายประกาศให้ดบั เครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด
- ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
โครงการในปั จจุบนั . ppm จะเพิมเป็ น
เครืองยนต์ ท ันทีเมือจอด ทังภาษาไทยและ
ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตังไว้บริเวณ
3.3631 ppm (ปั จจุ บ ัน ไม่ ม ีค่ ามาตรฐาน
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั งไว้ บ ริเ วณที สามารถ
ทีสามารถมองเห็นได้
กําหนดไว้)
มองเห็นได้
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) คาดว่ า จะเกิ ด ขึน 8. ติ ด ตั งป้ ายจํ า กั ด ความเร็ ว ของรถที เข้ า -ออก - ทางโครงการได้ติดตังป้ ายจํากัดความเร็วของ
.
มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศ
มีความเร็วไม่เกิน กม./ชม. เพือลดความเร็ว และ
รถทีเข้า – ออก มีความเร็วไม่เกิน กม./ชม.
ของโครงการในปั จจุบนั . มก./ลบ.ม. จะ
เพือลดความเร็วและป้ องกันการฟุ้ งกระจาย
ป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนืองจากถนน
เพิมเป็ น . มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐาน
ของฝุ่นอันเนืองจากถนน
คุณภาพอากาศทีกําหนดไว้ . มก./ลบ.ม.)
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า ไมครอน (PM10)
คาดว่าจะเกิดขึน .
มก./ ลบ.ม. รวม
กับคุณภาพอากาศของโครงการในปั จจุบนั
. มก./ลบ.ม.จะเพิมเป็ น .
มก./ลบ.
ม. (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีกําหนด
ไว้ . มก./ลบ.ม.)

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 38)

รูปที 3-9

รูปที 3-10

-

-

3-40

รูปที -1
รูปที -2
รูปที -3

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่ าจะ
เกิดขึน .
ppm รวมกับคุณภาพอากาศ
ของโครงการในปั จจุบนั . ppm
จะเพิมเป็ น .
ppm (ไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศทีกําหนดไว้ . ppm)
2 ก๊าซ CO2 จากรถยนต์ภายในโครงการ
เป็ นก๊าซทีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน เทียบ
เป็ น C ทีเกิดขึน . ก./ชม. ขณะที
ต้ น ไม้ใ นโครงการดู ด ซับ C ได้ .
ก./ชม. ซึงสามารถดูดซับได้ทงหมด
ั
3 ไอเสียรถยนต์ การเผาไหม้เชือเพลิงจะทํา
ให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผา
oC ซึงเป็ น
ไหม้สู่อากาศภายนอก .
ปริมาณทีเพิมขึนแบบไม่ ม ีนัย สํ า คัญ ต่ อ
การเกิดผลกระทบ

. การสาธารณสุข (ต่อ)

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

-

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 39)

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

-

3-41

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
- ทางโครงการได้จํากัดความเร็วรถเมือเข้าสู่
พืนทีโครงการให้มคี วามเร็วไม่เกิน กม./ชม.
- ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
เครืองยนต์ ท ันทีเมือจอด ทังภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ติ ด ตั งไว้ บ ริเ วณที สามารถ
มองเห็นได้
- ทางโครงการจัดให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
ระบบจ่ า ยนํ า ปั มนํ าร้อ น ปั มนํ าเย็น ให้ม ี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือป้ องกันเสียงดัง
จากการทํางานทีขาดประสิทธิภาพ
- ทางโครงการจัดให้ม ีพนั ก งานคนสวนของ
โครงการและดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอ ยู่
เสมอเพือช่ ว ยเป็ นแนวดู ด ซับ เสีย งจาก
ภายนอกได้

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

อุบตั ิ เหตุจากการจราจร
- การพัฒ นาโครงการจะทํ า ให้ม ีผู้เ ข้า พัก 1. จัดระบบการจราจรให้มคี วามปลอดภัย โดยการ - ทางโครงการจัดระบบการจราจรให้มคี วาม
ติดตังป้ ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าทีดูแล
ปลอดภัย โดยการติดตังป้ ายสัญญาณจราจร
อาศัยในบริเวณนีเพิมขึนประมาณ
คน
ให้ความสะดวกภายในพืนทีโครงการ โดยเฉพาะ
และจัดเจ้าหน้าทีดูแลให้ความสะดวกภายใน
เป็ นผลให้การจราจรบนถนนซอบเพชรบุร ี
อย่ า งยิงทาง-เข้า ออกโครงการ บริเ วณถนน
พืนทีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิงทางเข้า (ซอยศูนย์ว ิจยั ) เพิมจํานวนขึน และ
เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ออกโครงการ บริเวณถนนซอยเพชรบุร ี
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสียงในการเกิด
(ซอยศูนย์วจิ ยั )
อุบตั เิ หตุทางท้องถนนเพิมมากขึน
- การจราจรในโครงการโดยเฉพาะมุมอับ ซึง
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุและเกิดการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายได้

1. จํากัดความเร็ว รถเมือเข้าสู่พ นที
ื โครงการให้ม ี
) เสียงดังจาก การเข้าพักอาศัย
ความเร็
ว
ไม่
เ
กิ
น
กม./ชม.
- เมือมีผพู้ กั อาศัยเข้ามาพักเป็ นจํานวนมาก
อาจส่งผลกระทบด้านเสียง อาทิ เช่น
2. ติดป้ ายประกาศให้ดบั เครืองยนต์ทนั ทีเมือจอด
1. เสียงดังจากรถยนต์
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตังไว้บริเวณ
2. เสียงดังจากการพูดคุยของผูพ้ กั อาศัย
ทีสามารถมองเห็นได้
ด้านจิตใจ
- เสียงทีเกิดจากการรถยนต์และการตะโกน 3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้ าและเครืองจักร
คุยกันของผู้พ กั อาศัย อาจทําให้เกิดเหตุ
เช่ น ปั มนํ า เครืองปรับ อากาศ เป็ นต้ น ให้ม ี
รําคาญได้
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือป้ องกันเสียงดังจาก
การทํางานทีขาดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการ
ให้ดีอ ยู่เสมอเพือช่ว ยเป็ น แนวดูดซับเสียงจาก
ภายนอกได้

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 40)

ภาคผนวกที 7.6

รูปที 3-7

-

-

3-42

รูปที 3-42
รูปที 3-43

รูปที 3-9

-

-

รูปที 3-10

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. จัดให้มเี ส้น แบ่งช่อ งจราจร และทิศ ทางการวิง - ทางโครงการจัดให้มเี ส้นแบ่งช่องจราจร และ
ทิศ ทางการวิงอย่ างชัดเจน เพือความเป็ น
อย่ างชัดเจน เพือความเป็ น ระเบียบเรีย บร้อ ย
ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ของ
และความปลอดภัยของการจอดรถภายในลาน
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
จอดรถของโครงการ
3. จัดทํารัวโปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า-ออก - ด้านหน้าโครงการจัดทํารัวโปร่งด้านหน้าและ
บริเ วณทางเข้า - ออกโครงการ เพือให้ผู้
โครงการ เพือให้ผสู้ ญ
ั จรสามารถมองเห็นรถยนต์
ทีวิงเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน
สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ทวิี งเข้า-ออก
โครงการได้อย่างชัดเจน
4. จัดให้มเี จ้าหน้าที หรือรปภ.ทีผ่านการฝึ กอบรม - ทางโครงการจัดให้ ม ีเจ้ าหน้ าทีรักษาความ
ทัก ษะด้านการจราจรคอยอํานวยความสะดวก
ปลอดภั ย ที ผ่ า นการฝึ กอบรมทั ก ษะด้ า น
และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืนที
การจราจรคอยอํานวยความสะดวกและจัดระบบ
โครงการ ตลอด ชัวโมง
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพืนทีโครงการ
ตลอด ชัวโมง
5. จัดให้มที จอดรถยนต์
ี
จํานวน คัน และห้าม - ทางโครงการจัดให้มที จอดรถยนต์
ี
จํานวน
ประกอบกิจการใด ๆ รวมทังการก่อสร้างทีจัดไว้
คัน ซึงเพียงพอต่อจํานวนผูเ้ ข้าพักอาศัย
สําหรับเป็ นทีจอดรถยนต์ อันจะทําให้พนที
ื จอด
รถลดลงจากทีเสนอไว้ในรายงานฯ
6. ประชาสัม พัน ธ์ และส่ ง เสริม ให้ผู้พ ัก อาศัย ใช้ - ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
บริการรถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟ้ า เพือ
ให้ผพู้ กั อาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ลดการติดขัดของจราจร
และรถไฟฟ้ า เพือลดการติดขัดของจราจร

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 41)

รูปที 3-45

รูปที 3-43

รูปที 3-46
รูปที 3-47

ภาคผนวกที 7.15

-

-

-

-

3-43

รูปที 3-44

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

7. ห้ามติดตัง หรือ จัดทําป้ ายหรือวัสดุใดๆ ทีเป็ น - ทางโครงการห้ามติดตังหรือจัดทําป้ ายหรือวัสดุ
อุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า -ออก
ใด ๆ ทีเป็ นอุ ปสรรคในการมองเห็น บริเวณ
โครงการ พร้ อ มทังจัด ให้ ม ีแ สงสว่ า งอย่ า ง
ทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทังจัดให้มแี สงสว่าง
อย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
เพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
8. ตรวจสอบไม่ให้มกี ารนํ ารถยนต์ไปจอดริมถนน - ทางโครงการตรวจสอบไม่ให้มกี ารนํารถยนต์ไป
จอดริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการอย่าง
สาธารณะด้านหน้าโครงการอย่างสมําเสมอ เพือ
สมําเสมอ เพือป้ องกันการกีดขวางการจราจร
ป้ องกันการกีดขวางการจราจร
9. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ทีจอดรถยนต์ - ทางโครงการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน
ป้ ายและสัญญาณจราจรในโครงการให้เป็ น ไป
ที จอดรถยนต์ ป้ าย และสั ญ ญาณจราจร
ในโครงการให้เป็ นไปตามทีได้ออกแบบไว้ และ
ตามทีได้อ อกแบบไว้ และใช้ก ารได้ดี อ ยู่เสมอ
หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว
ใช้การได้ดอี ยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายจะรีบ
ซ่อมแซมโดยเร็ว
10. ประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้ใช้ร ถยนต์ดบั เครืองยนต์ - ทางโครงการได้ ติ ด ป้ ายประกาศให้ ด ั บ
เครืองยนต์ทนั ทีเมือเข้า จอดเรีย บร้อ ยแล้ว
ทันที เมือเข้าจอดเรียบร้อยแล้วรวมทังรณรงค์
รวมทังรณรงค์งดใช้เสียงแตรภายในพืนที
งดใช้เสียงแตรภายในพืนทีโครงการ
โครงการ
4) ความเจ็บป่ วยที เกิ ดจากความเกียวข้อง 1. จัดถังสํารองนําใช้ในโครงการ ประกอบด้วย ถัง - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารสํ า รองนํ าใช้ ใ น
เก็บนําสํารองใต้ดนิ จํานวน ถัง มีขนาดความจุ
โครงการ ประกอบด้ ว ย บ่ อ ใหญ่ บ่ อ
ทางนํา
รวม . ลบ.ม ใช้สําหรับสํารองนํ าใช้ทวไป
ั
(แบ่ ง ออกเป็ น สองบ่ อ เล็ ก เชือมกัน อยู่ )
- เชือโรค จุลนิ ทรียแ์ ละสารเคมีทปนเปื
ี
อนใน
.
ลบ.ม.
และสํ
า
รองนํ
าดั
บ
เพลิ
ง
.
ลบ.ม.
มีความจุรวม
ลบ.ม. สามารถสํารองนํา
นํ า อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบทางเดิน
ก่อนสูบส่งขึนไปยังถังเก็บนําชันดาดฟ้ า จํานวน
ใช้ ภ ายในโครงการได้ เ พีย งพอต่ อ ความ
อาหาร และผิวหนังได้
ถัง ขนาดความจุ ร วม . ลบ.ม. ปริม าณ
ต้ อ งการ ทังนี สาเหตุ ใ นการปรับ ระบบ
สํารองนํา เนืองมาจากปั ญหาเรืองความลึก
ความจุ นํ าใช้ท ัวไปรวมทังสิน
. ลบ.ม.
ในการขุดถังเก็บนําจะมีผลต่อบ้านข้างเคียง
สามารถสํา รองนํ าใช้ภ ายในโครงการได้น าน
จึงมีการปรับความของลึกบ่อ
. วัน ( . / . )

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 42)

รูปที 3-45

รูปที 3-42
รูปที 3-44
รูปที -46
รูปที -47
รูปที 3-9

รูปที 3-24

-

-

-

-

3-44

รูปที 3-45

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. ถัง เก็บ นํ าสํา รองใต้ดิน และชันหลัง คา ทุ ก ถัง - ถัง เก็บ นํ าสํ า รองใต้ ดิน ทุ ก ถัง เคลือ บสาร
เคลือบสารป้ องกันการปนเปื อนจากสารมลพิษ
ป้ อ งกัน การปนเปื อนจากสารมลพิษ ทีซึม
ทีซืมออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถังเก็บนํ า
ออกมาจากคอนกรีต ภายในตัว ถัง เก็บ นํ า
โดยสารเคลือ บต้ อ งเป็ นชนิ ด ทีปลอดภัย ต่ อ
โดยสารเคลือบต้องเป็ นชนิดทีปลอดภัยต่อ
สิงแวดล้อ มและการอุ ป โภคบริโ ภคของผู้พ ัก
สิงแวดล้อมและการอุปโภคบริโภคของผูพ้ กั
อาศัย
อาศัย
3. กรณีทมีี ความจําเป็ นต้องเข้าปฏิบตั ิงานภายใน - หากมีความจําเป็ นต้องเข้าปฏิบตั งิ านภายใน
ถังเก็บนํ าสํารองจะจัดให้มพี ดั ลมระบายอากาศ
ถัง เก็บ นํ าสํา รอง ทางโครงการจะจัด ให้ม ี
ชนิ ด เคลือนทีได้ พร้ อ มท่ อ ลมทีมีค วามยาว
พั ด ลมระบายอากาศชนิ ด เคลื อนที ได้
ไม่น้อยกว่า เมตร เดินเครืองไม่น้อยกว่า
พร้อ มท่ อ ลมทีมีค วามยาวไม่น้ อ ยกว่า
นาทีก่อนเข้าไปปฎิบตั งิ าน ทังนีเพือให้มอี ากาศ
เมตร เดินเครืองไม่น้อยกว่า นาที ก่อน
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที
เข้ า ไปปฏิ บ ัติ ง าน ทังนี เพื อให้ ม ีอ ากาศ
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที
4. ควบคุ ม และตังเวลาเปิ ด วาล์ว นํ าประปาของ - ทางโครงการมีการเปิ ดวาล์วนํ าประปาของ
โครงการตลอด ชม. สาเหตุเนืองมาจาก
โครงการ เพือรับนําจากการประปานครหลวงให้
อยู่ช่วงเวลา . - . น. ของทุกวัน เพือลด
ทางการประปาได้ ล ดขนาดของมิเ ตอร์
การใช้นําจากท่อนํ าประปา ในช่วงทีมีการใช้นํ า
ประปาของโครงการจากขนาด นิ ว
สูงสุดของชุมชน
เหลือ . นิว ซึงทางระบบได้ออกแบบไว้ที
ขนาด นิว
5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ า และระบบเส้น ท่อ - ทางโครงการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ า
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่ามีการชํารุดจะรีบแก้ไขทันที
ชํ า รุ ด ให้ ร ี บ แก้ ไ ข ทั น ที ต ล อ ดร ะ ย ะ เว ลา
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 43)

-

-

ภาคผนวกที 7.6

-

-

-

3-45

ภาคผนวกที 7.11

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

6. เลือ กใช้อุ ปกรณ์ และผลิต ภัณ ฑ์ทประหยั
ี
ดนํ า - ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ชักโครกและฝั กบัวรุ่นประหยัดนํา เป็ นต้น
ทีประหยัดนํา ได้แก่ ชักโครก และฝั กบัวรุ่น
รวมทังรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้า ทีของ
ประหยัด นํ า เป็ นต้ น รวมทังรณรงค์ ใ ห้
โครงการใช้นําอย่างประหยัด
ผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าทีของโครงการใช้นํา
อย่างประหยัด
7. ตรวจสอบโครงสร้า งถัง เก็บ นํ าใต้ดิน และชัน - ทางโครงการจัดให้มกี ารตรวจสอบโครงสร้าง
หลังคา ให้มคี วามมันคงแข็งแรง ไม่มรี อยรัว และ
ถังเก็บนําใต้ดนิ เพือป้ องกันการปนเปื อนของ
รอยร้า ว ทีจะทํ า ให้เ กิด การปนเปื อนของนํ า
นํ าภายนอกเข้ า สู่ ถ ั ง เก็ บ นํ าได้ ทังนี ทาง
ภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บนําได้
โครงการได้ตรวจคุณภาพนํ าใช้เป็ นประจําทุ ก
3 เดือน ซึงดําเนินการล่าสุดวันที มิถุนายน
2564 พบว่า ทุกพารามิเตอร์ทตรวจวิ
ี
เคราะห์ม ี
ค่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองสูบนํ าใช้เป็ น - ทางโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือง
ประจําสมําเสมอตามคู่มอื ของเจ้าของผลิตภัณฑ์
สูบนํ าใช้เป็ นประจําสมําเสมอตามคู่ม ือของ
และหากพบว่าชํารุดจะต้อ งรีบดําเนิ น การเพือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์และหากพบว่าชํารุดจะรีบ
แก้ไขโดยทันที
ดําเนินการเพือแก้ไขโดยทันที
9. จัด ให้ม ีช่ อ งเพือเข้า ไปซ่ อ มบํ า รุ ง ขนาดช่ อ ง - ทางโครงการจัดให้มชี ่องเพือเข้าซ่อมบํารุงถัง
0.7x0.7 เมตร จํานวน ฝา/ถัง เพือความสะดวก
เก็ บ นํ าสํ า รองใต้ ดิน ขนาดช่ อ ง 0.7x0.7
และปลอดภัย ในการบํา รุ ง รัก ษาและทํา ความ
เมตร จํานวน ฝา เพือความสะดวกและ
สะอาดถัง โดยช่องเข้าสู่ถงั เก็บนําต้องปิ ดมิดชิด
ปลอดภัย ในการบํา รุ ง รัก ษาและทํา ความ
สะอาดถัง
และยกสูงจากพืนทีดิน เพือป้ องกันการปนเปื อน
ของนําภายนอกเข้าสู่ถงั เก็บนําทางฝาบ่อได้

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 44)

ภาคผนวกที 7.11

ภาคผนวกที 7.6

รูปที 3-27

-

-

-

3-46

รูปที 3-25
รูปที 3-26

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10. ล้ า งทํ า ความสะอาดถั ง เก็ บ นํ าสํ า รองของ - ทางโครงการจั ด ให้ ม ี ก ารล้ า งถั ง เก็ บ นํ า
โครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บนํ าใต้ดิน และถัง
ชันใต้ดนิ ปี ละ ครัง หรือหากมีการปนเปื อน
เก็บนํ าชันหลังคา เป็ นประจําทุก เดือน หรือ
ของนําในถังเก็บสํารอง ทังนีทางโครงการได้
หากมีการปนเปื อนของนํ าในถังเก็บนํ าสํ า รอง
ตรวจคุ ณภาพนํ าใช้เป็ นประจําทุ ก 3 เดือน
โครงการจะต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที หรือ ช่ า งของ
ซึงดําเนินการล่ าสุดวันที มิถุนายน
โครงการ มาล้างทําความสะอาดทันที
พบว่า ทุกพารามิเตอร์ทตรวจวิ
ี
เคราะห์มคี ่าอยู่
ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
1. จัดให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสีย รวมชนิดเติมอากาศ - ทางโครงการจัดให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียรวม
5) การจัดการนําเสีย
ขนาดรองรับ นํ าเสีย
. ลู ก บาศก์ เ มตร
ชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับนําเสีย .
เกิดเชือจุลนิ ทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวทีทําให้
จํ
า
นวน
ชุ
ด
ประกอบด้
ว
ยบ่
อ
ดั
ก
ไขมั
น
บ่
อ
แยก
ลู
กบาศก์เมตร จํานวน ชุด ประกอบด้วย
เกิด โรคได้ โดยเชือโรคเหล่ า นี จะเข้า 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 นํ าใส และบ่ อ ตรวจ
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน
โดยไม่ได้ตงใจ
ั
คุ ณภาพนํ า โดยนํ าทิงทีผ่ านการบําบัดจะมีค่ า
บ่ อ พั ก นํ าใส และบ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพนํ า
ตามมาตรฐานคุณภาพนําทิงของอาคารประเภท
โดยนํ าทิ งที ผ่ า นการบํ า บัด จะมีค่ า ตาม
ก.ตามประกาศกระทรวงทรัพ ย์ฯ ก่ อ นระบาย
มาตรฐานคุณภาพนําทิงของอาคารประเภท
ออกสู่ ท่ อ ระบายนํ าสาธารณะริ ม ถนนซอย
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ
และสิงแวดดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
นําสาธารณะริมถนนซอยเพชรบุร ี (ซอย
ศูนย์วจิ ยั ) ด้านหน้าโครงการ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 45)

รูปที 3-19
รูปที 3-20

-

3-47

ภาคผนวกที 7.11

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. จัด ให้ม ีก ารกํา จัด ก๊ า ซมีเ ทนทีเกิด ขึนจากส่ ว น - ทางโครงการจัด ให้ม ีก ารกํา จัด ก๊ า ซมีเทน
เกรอะรวมประมาณ . ลบ.ม./วัน บําบัดด้วย
ทีเกิด ขึนจากส่ ว นเกรอะ โดยบํ า บัด ด้ว ย
วิธีการซึมลงดิน โดยฝั งท่อ ระบายก๊าซลึกจาก
วิธกี ารซึมลงดิน ทังนี ทางโครงการได้ต่อท่อ
ผิวดิน . เมตร (อัตราการบําบัดที ลิตร/
ระบายจากระบบบําบัดบัดไปยังพืนทีสีเขียว
เมตร) ความยาวท่อในการใช้งานฝั งดินไม่น้อย
ชันดาดฟ้ า เพือกํา จัด ก๊ า ซมีเ ทนทีเกิด ขึน
กว่า . เมตร ติดตังจริงที . เมตร
จากส่วนเกรอะ
3. จั ด ให้ ม ี ก ารกํ า จั ด ละอองนํ าเสี ย ( Aerosol) - ทางโครงการมีผลวิเคราะห์คุณภาพนําทิงอยู่
ทีเกิดขึนจากถังเติมอากาศของระบบบําบัดนํ า
ในเกณฑ์มาตรฐานทําให้ละอองนําเสียจาก
เสีย ของโครงการทังหมด . ลบ.ม./วิน าที
การบํา บัด ส่ ง ผลกระทบในระดับ น้ อ ยมาก
โดยใช้ถงั สําเร็จรูประบบบําบัดอากาศเสีย ชนิด
ทังนีเพือป้ องกันความปลอดภัยจากเชือโรค
กรอง แบบ Carbon Filter จํานวน ถัง ขนาด
จึ ง มีก ารติ ด ตั งถั ง สํ า เร็ จ รู ป ระบบบํ า บัด
ความจุ ร วม . ลบ.ม. โดยการต่ อ ท่ อ ระบาย
อากาศเสีย ชนิ ด กรองแบบ Carbon Filter
อากาศจากถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน/เก็บ
จํ า นวน
ถั ง บริ เ วณแนวรัวด้ า นทิ ศ
ตะกอน เข้าสู่ถงั สําเร็จรูประบบบําบัดอากาศเสีย
ต ะ วั น อ อ ก พ ร้ อ ม มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ชนิ ด กรอง แบบ Carbon Filter ด้ ว ยท่ อ PVC
ประสิทธิภาพการใช้งานอยูเ่ สมอ
ขนาด Ø 3 นิว

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 46)

-

-

-

3-48

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. ทําการตรวจสอบตะกอนก้นถังสําเร็จรูประบบ - ทางโครงการมีผลวิเคราะห์คุณภาพนําทิงอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานทําให้ละอองนําเสียจาก
บําบัดอากาศเสียชนิดกรองแบบ Carbon Filter
การบํา บัด ส่ ง ผลกระทบในระดับ น้ อ ยมาก
เปลียนไส้กรองทุก เดือน
ทังนีเพือป้ องกันความปลอดภัยจากเชือโรค
จึ ง มีก ารติ ด ตั งถั ง สํ า เร็ จ รู ป ระบบบํ า บัด
อากาศเสีย ชนิ ด กรองแบบ Carbon Filter
จํ า นวน
ถั ง บริ เ วณแนวรัวด้ า นทิ ศ
ต ะ วั น อ อ ก พ ร้ อ ม มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่เสมอ
5. รณรงค์ใ ห้ม ีก ารคัด แยกนํ ามัน พืช ทีใช้แ ล้ว ใส่ - ทางโครงการไม่ อนุ ญาตให้ ประกอบอาหาร
ภาชนะ หรือขวดนํามันพืชเก่า และนําไปเก็บยัง
ในห้องพัก ทังนี ทางโครงการมีถงั ดักไขมันของ
ห้อ งพัก ขยะประจํา ชัน หลัง จากนันให้แ ม่บ้าน
ห้องอาหารและห้องครัว
รวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพือรอการ
นําไปจําหน่ายให้กบั แหล่งรับซือ
6. จัดแม่บ้านตัก กากตะกอนทีถังดัก ไขมัน ทุ ก วัน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านตักกากตะกอน
ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วไป
ทีถังดักไขมันทุกวัน ก่อนเก็บใส่ถุงดํามัดปาก
เก็บ ในห้อ งพัก ขยะเปี ย ก เพือรอการนํ า ไปใช้
ถุ งให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะ
ประโยชน์ หรือกําจัด
เปี ยก เพือรอการนําไปใช้ประโยชน์ หรือกําจัด
7. สูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน - ทางโครงการจะให้มสี ูบตะกอนสะสมออกจาก
ทุก ๆ เดือนหรือเมือบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม
บ่ อ เก็ บตะกอนส่ ว นเกิน ขึนอยู่ ก ับปริมาณ
ผู้อาศัย หรือเมือบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินเต็ม
ล่าสุดดําเนินการเมือวันที ธันวาคม
8. จัด ให้ม ีก ารนํ า นํ าทิงบางส่ ว นทีผ่ า นการบําบัด - ทางโครงการไม่ม ีก ารนํ า นํ าทิงทีผ่ า นการ
นํ า ไปใช้ร ดนํ าต้น ไม้ภ ายในโครงการ โดยใช้
บําบัดแล้วมาใช้
วิธกี ารรดนําต้นไม้แบบท่อซึม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 47)

-

รูปที 3-22
รูปที 3-23

รูปที 3-20
ภาคผนวกที 7.9

-

-

-

-

-

3-49

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

9. จัดเจ้าหน้ าทีโครงการเข้ารับการอบรมความรู้ - ทางโครงการมีเจ้ าหน้ าทีดู แลระบบบํ า บัด
เกียวกับการใช้งานระบบบําบัดนําเสียของโครงการ
นํ าเสียประจําโครงการ ที เข้า รับ การอบรม
อย่ างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับ บริษั ท
ความรูเ้ กียวกับใช้งานระบบบําบัดนําเสียกับ
บริษทั ตัวแทนจําหน่ายระบบบําบัดฯ
ตัวแทนจําหน่ ายระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพือ
อยู่ประจําในการเดินเครือง และบํารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิ ดดําเนินการ
10. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุ ปกรณ์ - ทางโครงการได้จดั ให้มตี ารางกําหนดระยะเวลา
ของระบบบําบัดนํ าเสียทุกชินตามคู่มอื ของแต่ ละ
ก่อสร้างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของระบบบําบัดนําเสีย
ประเภท เพือความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละ
ทุ กชินตามคู่ ม ือของแต่ ละประเภท เพือความ
ครัง และเพือให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทํางาน
สะอาดในการซ่อมบํารุงในแต่ละครัง และเพือให้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อุ ปกรณ์ และระบบทุ กส่ วนทํ างานได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
11. จัดอุ ปกรณ์ สํารอง (Spare part) ของระบบบํ าบัด - ทางโครงการมีเจ้าหน้ าทีดูแลระบบบําบัดนํ า
นํ าเสียทุ กประเภทอย่ างละ ชุด ไว้ในโครงการ
เสียประจําโครงการ แต่ไม่มกี ารสํารองอะไหล่
เพือใช้เปลียนอุ ปกรณ์ ทเสี
ี ยหายได้ทนั ที โดยไม่
ของระบบไว้ ซึงกรณีเกิดชํารุดจะดําเนินการ
ต้ องพักการเดินระบบนานจนทํ าให้ เกิดปั ญหา
ให้บริษทั ภายนอกเข้ามาดําเนินการทันที
นําเสียทีไม่ได้บาํ บัดระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะ
12. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต้องเข้าไป - ทางโครงการได้จดั ให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
ดูแลและซ่ อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิ ดมิดชิด
ฝาบ่อ ข้อต่อ ผนัง และส่วนทีต้องเข้าไปดูแลและ
ตลอดเวลา เพือป้ องกันละอองนําเสียและกลินเหม็น
ซ่ อ มแซมระบบให้ อ ยู่ ใ นสภาพปิ ดมิ ด ชิ ด
ทีเกิดขึนจากก๊าซไฮโดรเจรซัลไฟด์จากระบบบําบัด
ตลอดเวลา เพือป้ องกันละอองนํ าเสีย และกลิน
เหม็นทีเกิดขึนจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
นําเสีย
ระบบบําบัดนําเสีย

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 48)

ภาคผนวกที 7.5

-

ภาคผนวกที 7.10

-

-

-

3-50

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

13. ตีเส้น สีแดง ความกว้างไม่น้ อ ยกว่า ซม. - เนืองจากระบบบําบัดอยู่บริเวณใต้ลานจอดรถ
บริเ วณโดยรอบเขตบ่ อ บํา บัด นํ าเสีย รวมให้
ทางโครงการจึงทําการตีเส้นสีแดงรอบบริเวณ
ชัดเจนและเขีย นป้ ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี
ระบบบํ าบัด และเขีย นป้ ายถาวรแจ้ ง ว่ า
เป็ นบ่อบําบัดนําเสีย”
“บริเวณนีเป็ นบ่อบําบัดนํ าเสีย ” ทังนี หากมี
การเข้าซ่อมบํารุงระบบ ทางโครงการจะกันเขต
เพือไม่ ให้ ผู้ พ ักอาศัยมาจอดรถในบริ เ วณ
ดังกล่าว
14. เมือมีการเข้าดูแลบํารุงรัก ษาและสูบตะกอน - เมือมีการเข้าดูแลบํารุงรักษาและสูบตะกอน
ออกจากระบบบํ าบัดนํ าเสีย ของโครงการ
ออกจากระบบบําบัดนําเสียของโครงการ ต้อง
ใช้แผงกันบริเวณทีปฏิบตั งิ านและห้ามมิให้รถ
ทางโครงการจะใช้แผงกันบริเวณทีปฏิบตั ิงาน
และห้ามมิให้รถวิงเข้ามาบริเวณตําแหน่ งบ่อ
วิ ง บริ เ วณตํ า แหน่ ง บ่ อ บํ า บัด นํ าเสี ย รวม
บําบัดนําเสียรวมชัวคราว
ชัวคราว
15. กําหนดเวลาดูแลบํารุงระบบบําบัดนํ าเสีย ให้ - ทางโครงการกํ า หนดเวลาดูแ ลบํา รุ ง รัก ษา
ปฏิบตั งิ านหลังเวลา . น. เป็ นต้นไป และ
ระบบบําบัดนํ าเสีย ให้ปฏิบตั ิงานหลังเวลา
ไม่ปฏิบตั งิ านในวันเสาร์และอาทิตย์ เนืองจาก
. น. เป็ นต้นไป และไม่ปฏิบตั งิ านในวัน
เป็ นวันหยุดผูพ้ กั อาศัยในโครงการ ซึงจะอยู่ใน
เสาร์และอาทิตย์ เนืองจากเป็ นวันหยุดผูพ้ กั
อาศัยในโครงการ ซึงจะอยู่ในโครงการเป็ น
โครงการเป็ น ส่ วนใหญ่ อาจมีร ถยนต์วงเข้
ิ าออกโครงการตลอดทํา ให้ไ ม่ส ะดวกต่ อ การ
ส่ ว นใหญ่ อาจมี ร ถยนต์ ว ิ งเข้ า – ออก
โครงการตลอดทํ า ให้ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที
16. กํา หนดวัน และเวลาในการปฏิบ ัติง านดูแ ล - ทางโครงการได้กําหนดวัน และเวลาในการ
บํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสียรวม ให้กบั ผูพ้ ัก
ปฏิ บ ัติ ง านดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาระบบบํ า บัด
อาศัย ทราบทุ ก ครัง อย่ า งน้ อ ย วัน ก่ อ น
นํ าเสียรวม ให้ก ับผู้พ ักอาศัยทราบทุ กครัง
ปฏิบตั งิ าน เพือหลีกเลียงปั ญหาการจราจรทาง
อย่างน้อย วัน ก่อนปฏิบตั งิ าน เพือหลีกเลียง
ปั ญหาการจราจรทางรถวิงบริเวณทีตังระบบ
รถวิงบริเวณทีตังระบบบําบัดนําเสีย
บําบัดนําเสีย

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 49)

รูปที 3-20

ภาคผนวกที 7.5

ภาคผนวกที 7.5

-

-

-

3-51

รูปที 3-20
รูปที 3-21

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

17. ปิ ดฝาบ่อทันทีเมือเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด - ทางโครงการได้กําชับให้ปิดฝาบ่อ ทัน ทีเมือ
ปฏิบตั ิงานชัวคราวเพือป้ องกันอุบตั ิเหตุจาก
เสร็ จ ภารกิ จ หรื อ ต้ อ งหยุ ด ปฏิ บ ั ติ ง าน
ชั วคราวเพื อป้ องกั น อุ บ ั ติ เ หตุ จ ากการ
การพลัดตกของผูพ้ กั อาศัยและยานพาหนะ
พลัดตกของผูพ้ กั อาศัย และยานพาหนะ
1. จัด ให้ม ีห้อ งพัก ขยะประจํ า ชัน (ส่ ว นเซอร์ว ิส - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจํ าชัน
6) การจัดการขยะมูลฝอย
อพาร์ทเม้นท์) ขนาด . ตารางเมตร บริเวณ
ทังนี โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
- เป็ นแหล่งเพราะพันธุ์ทสํี าคัญของเชือโรค
โถงลิฟ ท์บริการ ภายในห้อ งพักขยะประจําชัน
จํ า นวน ถั ง พร้ อ มรองรับ ด้ ว ยถุ ง ดํ า
แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึงเป็ นพาหะนํ า
จัด ให้ม ีถ ัง ขยะขนาด
ลิต ร จํา นวน ถัง
และจัดให้มพี นักงานทําความสะอาดทุกวัน
โรคมาสู่คน
พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดําสําหรับรองรับขยะแห้ง
แล้วขนขยะลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
(ถังสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถังสีขาว) ขยะเปี ยก
โครงการ
(ถังสีเขียว) และถังขยะขนาด จํานวน ถัง
พร้ อ มรองรับ ด้ ว ยถุ ง แดงสํ า หรับ รองรับ ขยะ
อันตราย (ถังขยะสีเทาฝาส้ม)
2. จัดให้มหี ้องพักขยะรวม จํานวน แห่ง บริเวณ - ทางโครงการจัดให้มหี อ้ งพักขยะรวม จํานวน
ชันล่ า งของอาคาร ภายในห้ อ งพัก ขยะรวม
แห่ ง บริเ วณชันล่ า งของอาคารภายใน
ประกอบด้วย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะเปี ยก
ห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย ห้องพักขยะ
และห้องพักขยะอันตราย สามารถรองรับขยะมูล
แห้ง ห้อ งพัก ขยะเปี ย ก และห้อ งพัก ขยะ
ฝอยของโครงการได้น านไม่น้ อ ยกว่า . วัน
อัน ตราย สามารถรองรับ ขยะมูล ฝอยของ
มีขนาดห้องพักขยะรวม ดังนี
โครงการได้เพียงพอ
- ห้องพักขยะเปี ยก ขนาดพืนที . ตารางเมตร
(สูง กัก เก็บ . เมตร) คิด เป็ น ปริม าตร .
ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปี ยกได้นาน
( . / . ) . วัน โดยขยะเปี ยกรวบรวมใส่
ถุ ง ดํ า และมัด ปากถุ ง ให้ แ น่ น ไว้ ภ ายในห้ อ ง
พักขยะ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 50)

รูปที 3-31
ถึงรูปที 3-34

รูปที 3-32

-

-

3-52

รูปที 3-20

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- ห้อ งพัก ขยะแห้ง และขยะรีไ ซเคิล ขนาดพืนที
4.76 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ . เมตร) คิดเป็ น
ปริมาตร . ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้นาน ( . / . )
. วัน โดยขยะแห้ ง ที ไม่ ส ามารถขายได้
รวบรวมใส่ถุงดํามัดปากถุงให้แน่ น และสําหรับ
ขยะทีสามารถขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสี
ใสมัดปากถุงให้แน่ น ไว้ภายในห้องพักขยะ
- ห้อ งพัก ขยะอันตราย ขนาดพืนที . ตาราง
เมตร จัดให้มถี งั ขยะสีเทาฝาส้ม สําหรับรองรับ
มูลฝอยอันตรายขนาด
ลิตร จํานวน ถัง
พร้ อ มถุ ง สี แ ดงรองรับ สามารถรองรับ ขยะ
อันตรายได้นาน วัน ( / )
3. ภายในห้อ งพักขยะ จัดให้มรี างระบายนํ า เพือ - ภายในห้องพักขยะรวม จัดให้มที ่อระบายนํา
รวบรวมนํ าเสีย จากการชะล้า ง และทํ า ความ
เพือรวบรวมนํ าเสียจากการชะล้าง และทํา
สะอาดห้องพักขยะรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนําเสีย
ความสะอาดห้อ งพัก ขยะรวมเข้า สู่ร ะบบ
รวมของโครงการต่อไป
บําบัดนําเสียของโครงการต่อไป
4. จัดทําป้ ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชัน - ทางโครงการไม่มหี ้องพักมูลฝอยประจํ าชัน
ทังนี โครงการจัดให้มถี ังขยะภายในห้องพัก
ด้วยข้อความ “เปิ ดแล้ว กรุณาปิ ดประตูให้มดิ ชิด”
จํานวน ถัง พร้อ มรองรับด้ว ยถุ งดํา และ
ห้องพักขยะรวมติดป้ ายข้อความ “เปิ ด แล้ว
กรุณาปิ ดประตูให้มดิ ชิด”

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ )

รูปที 3-31
รูปที 3-35

-

3-53

รูปที 3-35

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

5. ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้างในโครงการ หากมี - ทางโครงการได้ตรวจสอบไม่ให้มขี ยะตกค้าง
ขยะตกค้างต้องแจ้งให้สํานักงานเขตห้วยขวาง
ในโครงการ หากมีขยะตกค้ างต้ อ งแจ้ ง ให้
เข้ามาเก็บขนเพือนําไปกําจัดต่อไป
สํ า นั ก งานเขตห้ ว ยขวาง เข้ า มาเก็ บ ขน
เพือนําไปกําจัดต่อไป
6. ให้แม่บา้ นเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะใน - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บ้านทําความสะอาด
ทีพักขยะรวมทุกครังทีเก็บขน พร้อมสํารวจ
แต่ละชันทุกวันและทําความสะอาดทีพักขยะรวม
และเก็บขยะทีตกหล่นนอกถังทุกครังทีเก็บขน
ทุกครังทีเก็บขน พร้อมสํารวจและเก็บขยะทีตก
หล่นนอกถังทุกครังทีเก็บขน
7. ให้แม่บา้ นรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชัน - ทางโครงการจัดให้แม่บ้านรวบรวมขยะจาก
หลังเวลา . น. ซึงเป็ นเวลาทีส่วนใหญ่ผพู้ กั
ห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชันหลัง เวลา . น.
ซึงเป็ น เวลาทีส่ ว นใหญ่ ผู้พ กั อาศัย ออกไป
อาศัยออกไปทํางานแล้ว
ทํางานแล้ว
8. จัดให้มถี ุงมือยางแจกให้กบั แม่บา้ น เพือป้ องกัน - ทางโครงการจัด ให้ม ีถุ ง มือ ยางแจกให้ ก ับ
อันตรายจากสารเคมี และของมีคมทีปะปนมากับ
แม่บ้าน เพือป้ อ งกัน อัน ตรายจากสารเคมี
ขยะ
และของมีคมทีปะปนมากับขยะ
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 Rs นัน Repair (ซ่อมแซม) Reduce
หลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ
(ลด) Reuse (ใช้ซํา) และ Recycle (แปรรูปนํ า
กลับมาใช้ใหม่)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 52)

รูปที 3-33

รูปที 3-34

รูปที 3-33
รูปที 3-34
รูปที 3-37

-

-

-

-

3-54

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

7) อุบตั ิ เหตุจากการเกิ ดอัคคีภยั
- เนืองจากโครงการเป็ นอาคารขนาดใหญ่
การออกแบบโครงการจะต้ อ งมี ก าร
ออกแบบระบบป้ องกันและเตือนเหตุเพลิง
ไหม้ทความสอดคล้
ี
อง และครบถ้วนเป็ นไป
ตามกฏหมายข้อ บังคับของอาคารขนาด
ใหญ่ เพือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้
พักอาศัย

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10.สํ า รวจตรวจสอบประตู ห้อ งพัก ขยะแต่ ล ะชัน - ทางโครงการจัดให้ม ีแม่บ้านคอยตรวจสอบ
ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชันล่างทุกครัง
ประตูหอ้ งพักขยะรวมบริเวณชันล่างทุกครัง
เมือทําการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิ ดมิดชิด
เมือทํา การขนย้า ยขยะ โดยประตูต้อ งปิ ด
ทุกครังเมือขนย้ายเสร็จสิน
มิดชิดทุกครังเมือขนย้ายเสร็จสิน
11.ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขยะ - ทางโครงการได้ป ระสานงานกับ รถเก็บขน
โครงการเปิ ดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลา
ขยะโครงการเปิ ดไฟกระพริบฉุ กเฉินตลอด
ช่ ว งเวลาการเก็ บ ขน เนื องจากรถเก็บขน
การเก็บขน เนืองจากรถเก็บขนขยะจะเข้ามาเก็บ
ขยะจะเข้า มาเก็บ ขนในช่ ว งเวลาเช้ า มืด
ขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพือป้ องกันอุบตั เิ หตุจาก
รถยนต์ทเข้
ี า-ออกโครงการ
เพือป้ องกันอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ทเข้
ี า -ออก
โครงการ
1. จัด ให้ม ีแ ละติด ตังระบบป้ อ งกัน อัค คีภ ัย และ - ทางโครงการจัดให้มแี ละติดตังระบบป้ องกัน
ระบบระบายอากาศได้ร ะบุไ ว้ในรายงานฯ ซึง
อัคคีภยั และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ใน
เป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบับที (พ.ศ. )
รายงานฯ ซึงเป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบับที
และกฎหระทรวงฉบับที (พ.ศ.
) ออก
(พ.ศ. ) และกฎหระทรวงฉบับที
ตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
(พ.ศ. ) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม
รวมถึ ง ข้อ กํ า หนดทีเกียวข้อ งระบบป้ องกัน
อาคาร พ.ศ.
รวมถึงข้อกําหนดทีเกียวข้อง
อัคคีภยั
ระบบป้ องกันอัคคีภยั

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 53)

3-55

รูปที 3-16
รูปที 3-51
รูปที 3-52

-

-

-

รูปที -32
รูปที 3-36

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมทีสําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

2. จัด ให้ม ีห ัว รับ นํ าดับ เพลิง นอกอาคาร จํา นวน - ทางโครงการจัดให้ม หี วั รับนํ าดับเพลิงนอก
อาคาร จํานวน ชุด เป็ นท่อขนาดเส้นผ่าน
ชุด เป็ นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 2ͳൗʹx
2ͳൗʹ นิว รับนําแบบ ทาง จากรถดับเพลิงเข้าสู่
ศูน ย์ก ลาง x 2ͳൗʹx 2ͳൗʹ นิ ว รับ นํ าแบบ
ท่อจ่ายนําดับเพลิงของโครงการ
ทาง จากรถดับ เพลิง เข้ า สู่ ท่ อ จ่ า ยนํ า
ดับเพลิงของโครงการ
3. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั ให้ใช้การได้อ ยู่ - ทางโครงการตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั
เสมอ ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต หากพบว่ามีการ
ให้ใ ช้ก ารได้อ ยู่เ สมอ ตามคํ า แนะนํ า ของ
ผู้ผ ลิต หากพบว่ า มีก ารชํา รุ ด หรือ ใช้ก าร
ชํารุดหรือใช้การไม่ได้ให้รบี แก้ไขทันที
ไม่ได้จะรีบแก้ไขทันที
4. ติ ด ป้ ายแนะนํ า การใช้ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด ไว้ - อุ ปกรณ์ ดั บ เพลิ ง ที ติ ด ตั งในโคร งการ
บริเวณทีอุปกรณ์ตดิ ตังอยู่
มีการติดป้ ายแนะนําการใช้อุปกรณ์
5. ติ ด ตั งแบบแปลนแผนผั ง ตํ า แหน่ งที ติ ด ตั ง - ทางโครงการมีการติดตังแบบแปลนแผนผัง
ตํ า แหน่ ง ทีติด ตังอุ ป กรณ์ ด ับ เพลิง ต่ า ง ๆ
อุ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟ ท์แต่ละ
บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชันของอาคาร
ชันของอาคาร
6. จัดให้มกี ารอบรมวิธีการใช้อุ ปกรณ์ และระบบ - ทางโครงการจัด ให้ ม ีก ารอบรมวิธีก ารใช้
ป้ องกันอัคคีภยั และฝึกอบรมเรืองการซ้อมอพยพ
อุ ป กรณ์ และระบบป้ องกัน อัค คีภ ัย และ
ย้ า ยคนเมือเกิด เพลิง ไหม้แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที ของ
ฝึ กอบรมเรื องการซ้ อ มอพยพย้ า ยคน
โครงการ เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย เพือให้
เมือเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าทีของโครงการ
สามารถใช้งานได้ทนั ท่วงที และไม่ตกใจกลัว
เจ้ า หน้ า ทีรัก ษาความปลอดภัย เพือให้
สามารถใช้ง านได้ท ัน ท่ ว งที และไม่ต กใจ
กลั ว โ ด ย ล่ าสุ ดอ บรมและซั ก ซ้ อ มไป
เมือ วันที พฤศจิกายน 2563

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 54)

ภาคผนวกที 7.16
ถึง
ภาคผนวกที 7.20
รูปที 3-53
รูปที 3-54

ภาคผนวกที 7.21

-

-

-

3-56

รูปที 3-52

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

10.กําหนดพืนทีจุดรวมพล จํานวน แห่ง บริเวณ - ทางโครงการได้ จ ัดให้ ม ีจุ ดรวมพลในพืนที
โครงการ จํ า นวน แห่ ง บริ เ วณทาง
พืนทีสวนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ขนาด
ทิ ศ ตะวัน ออกของโครงการ และทิ ศ เหนื อ
พืนที . ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่วนของ
ของโครงการ
ผูพ้ กั อาศัย คน ต่อพืนทีจุดรวมพล . ตาราง
เมตร (คาดว่ า มีผู้ พ ัก อาศัย ภายในโครงการ
คน)

7. จัดให้มแี ผนการป้ องกัน และดับเพลิงของอาคาร - ทางโครงการจัด ให้ม ีแ ผนการป้ อ งกัน และ
โครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของ
สอดคล้อ งกับ โครงสร้า งการบริห ารงาน และ
โครงการ ต้ อ งปรับ ปรุ ง ให้ ส อดคล้อ งกับ
ปรับปรุงให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ทได้
ี จาก
โครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้
การฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ทีได้ จ ากการ
เพือให้ไ ด้แ ผนการป้ อ งกัน และดับ เพลิง ของ
ฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
เพือให้ได้แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของ
โครงการทีมีประสิทธิภาพ
โครงการทีมีประสิทธิภาพ
8. จัด ให้ ม ีก ารซ้ อ มการอพยพหนี ไ ฟ และการ - ทางโครงการได้มกี ารประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงาน
ดับเพลิงบางกะปิ เพือจัดให้มกี ารซ้อมการ
กับสถานีดบั เพลิงบางกะปิ เป็ นประจําทุกปี
อพยพหนีไ ฟ และการดับเพลิงของอาคาร
โครงการในวันที พฤศจิกายน
9. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้ - ทางโครงการได้ จ ั ด ให้ ม ี เ ส้ น ทางหนี ไ ฟ
ป้ ายบอกทางหนี ไฟ ป้ ายบอกประตู หนี ไ ฟ
มีส ิงกีด ขวางใด ๆ เพือให้ ก ารอพยพหนี ไ ฟ
เป็ นไปโดยสะดวก
ซึงไม่มสี งกี
ิ ดขวางใดๆ เพือให้การอพยพหนี
ไฟเป็ นไปโดยสะดวก

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 55)

รูปที 3-52
รูปที 3-54

-

3-57

รูปที 3-17
รูปที 3-18

ภาคผนวกที 7.20
ภาคผนวกที 7.22
ภาคผนวกที 7.23

-

-

ภาคผนวกที 7.22

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

9)
-

-

8)

11.จัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืนทีบริเวณนีเป็ นจุดรวมพลที - ทางโครงการจัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืนทีบริเวณนี
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
เป็ นจุดรวมพลทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
12.หากมีก ารเปลียนแปลงตํ า แหน่ ง จุ ด รวมพล - หากมีการเปลียนแปลงตําแหน่ งจุดรวมพล
จะต้องแจ้งให้ผู้พกั อาศัยภายในโครงการทราบ
ทางโครงการจะแจ้ง ให้ผู้พ ัก อาศัย ภายใน
โดยทันที
โครงการทราบโดยทันที
ื สีเขียวบริเวณชันล่างและบนอาคาร - ทางโครงการจัดให้ม ีพ ืนทีสีเขียวชันพืนดิน
การเข้าพักอาศัยของผู้พกั อาศัยจํานวน 1. จัดให้มพี นที
เ
ป็
น
พื
น
ที สี เ ขี ย ว บ ริ เ ว ณ ก ว้ า ง เ พื อ เ พิ ม
ชัน และชันดาดฟ้ า เพือช่วยลดการสะท้อง
มาก
ทัศ นีย ภาพทีร่มรืนให้กบั อาคาร โดยปลูกตาม
แสง และเพิมความนุ่ มนวลสบายตา และทําให้
การพัฒนาโครงการ จะทําให้มผี ู้พกั อาศัย
แนวรัวของโครงการ และพืนทีว่างของโครงการ
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทดีี
ในบริเวณดังกล่าวเพิมมากขึน ซึงมาจาก
ทังจากการมองภายในโครงการ และจาก
หลากหลายอาชีพ ต่างท้องทีมาอยู่ร่วมกัน
ภายนอกสู
่ภายในโครงการ
ในเขตรัวโครงการเดีย วกัน อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางความคิด วัฒนธรรมการเป็ นอยู่ 2. บํารุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งกิงให้ดูสวยงามอยู่ - ทางโครงการจัดให้ม ีพนั ก งานคนสวนของ
เสมอ
โครงการคอยดู แ ลรัก ษาพืนทีสีเ ขีย วและ
ตลอดจนจิดใต้สํานึกของแต่ละคน กรณีที
ต้นไม้ในโครงการให้ดูดสี วยงามเป็ นประจํา
ไม่มกี ารปรับความคิดหรือไม่มกี ารพูดคุย
ทุ
กวัน
หรือ ไม่ ม ีกิจ กรรม อาจก่ อ ให้เ กิด ความ
ขัดแย้งกันได้
- จัด ให้ม ีฝ่ ายช่ า งและเจ้า หน้ า ทีคอยตรวจสอบ - ทางโครงการจัดให้มฝี ่ ายช่างและเจ้าหน้าที
การพลัดตกจากทีสูง
คอยตรวจสอบตํา แหน่ งจุ ด เสียงทีมีผ ลต่ อ
ตํ า แหน่ ง จุ ด เสียงทีมีผ ลต่ อ การพลัด ตกจาก
การพลัดตกจากทีสูงในช่วงเปิ ดดําเนินการ
การพลัดตกจากอาคารอย่างสมําเสมอ และ
อาคารอย่ างสมําเสมอ และทําการแก้ไ ขอย่ า ง
อ าจมี ส าเห ตุ มาจากการ ข าดค ว าม
เร่งด่วน
ทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ระมัดระวัง ได้แก่ การทําเศษวัสดุตกหล่น
เช่น กระถางต้นไม้ เป็ นต้น

. การสาธารณสุข (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 56)

-

3-58

รูปที 3-7

-

-

รูปที 3-1
รูปที 3-2
รูปที 3-3

รูปที 3-17
รูปที 3-18
รูปที 3-17
รูปที 3-18

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. อาชี วอนามัยและความ - โครงการจะจัดให้มแี ม่บา้ นเป็ นผูด้ ูเลรักษา
ความสะอาดของโครงการ การจัดการขยะ
ปลอดภัย
มูลฝอย รวมทังมีฝ่ ายช่างทีมีหน้ า ทีดูแล
ระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการ
ของโครงการตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนิน
โครงการ ได้แก่ ระบบนํ าใช้ ระบบบําบัด
นําเสีย ระบบระบายนํา ระบบไฟฟ้ า ระบบ
ระบายอากาศ และระบบป้ องกันอัคคีภยั
เพือความสะดวกและความปลอดภัยของ
ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ
- ภายในเขตห้วยขวาง มีสถานศึกษาระดับ
. การศึกษา
ต่ าง ๆ ทังภาครัฐบาลและเอกชนจํานวน
หลายแห่ง ซึงเมือเทียบกับจํานวนนักเรียน
แล้วถือว่าเพียงพอ และยังสามารถรองรับ
บุตรหลานของผู้ทจะย้
ี ายเข้ามาพักอาศัย
ในโครงการและในบริเวณนีได้อกี ประกอบ
กับประชาชนในเขตห้วยขวาง มีทางเลือก
การศีกษามากมาย อีกทังรัฐบาลมีนโยบาย
ในการสนั บ สนุ น ทางการศึก ษามีร ะบบ
เงิ น กู้ ย ื ม ทํ า ให้ ผู้ ที มี ค ว ามตั งใจ ใ น
การศึกษาต่อมีโอกาสและมีความพยายาม
มากยิงขึนทีจะเลือกเข้ารับการศึกษาจาก
สถาบันทีตรงกับความพึงพอใจสูงสุด

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
-

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 57)

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

-

3-59

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- เนื องจากคนไทยไม่ ม ีปั ญหาด้ า นการ
แบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
มีการใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างประสมกลมกลืน
ดัง นั น คาดว่ า ทังช่ ว งก่ อ สร้ า งและเปิ ด
ดําเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านนี
น้อยมาก

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ
-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ความปลอดภัยสาธารณะ - โ ค ร งก าร จั ด ให้ ม ี ร ะ บบรั ก ษ า ค ว าม 1. จัดให้มแี ผนงานความปลอดภัย เรืองยาเสพติด - ทางโครงการจัดให้มแี ผนงานความปลอดภัย
ปลอดภั ย ในโครงการอย่ างเข้ ม งวด
ของโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องทําแผน
เรืองยาเสพติด ของโครงการ โดยเจ้า ของ
ประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที รั ก ษาความ
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ
โครงการต้ อ งทํ า แผนให้ ส อดคล้ อ งกับ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ตํ า ร ว จ
โครงสร้า งการบริห ารงานโครงสร้า งการ
ปลอดภั ย ตลอด ชั วโมง สามารถ
ปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตรวจคน
บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ตรวจสอบผู้ เ ข้ า มาเยี ยมเยื อ นภายใน
โครงการได้ตลอดเวลาจึงคาดว่าสามารถ
เข้าเมืองเป็ นประจําทุกปี
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
ให้ความปลอดภัยต่อผูพ้ กั อาศัย และพืนที
และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ใกล้เคียงโครงการได้อย่างเพียงพอ
2. รณรงค์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที ดู แ ลอาคาร ติ ด บอร์ ด - ทางโครงการมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
และให้ความรูเ้ กียวกับโทษของยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกียวกับโทษของ
ยาเสพติด
3. จัดให้มเี จ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ออกตรวจ - ทางโครงการจัด ให้ม ีเ จ้า หน้ า ทีรัก ษาความ
ดูแลความเรียบร้อยตลอด ชัวโมง เพือดูแล
ปลอดภัย ออกตรวจดูแ ลความเรีย บร้อ ย
ความเรี ย บร้ อ ยประจํ า จุ ด บริ เ วณด้ า นหน้ า
ตลอด ชัวโมง เพือดูแลความเรียบร้อ ย
โครงการตลอดเวลา
ป ร ะ จํ า จุ ด บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า โ ค ร งการ
ตลอดเวลา

. ศาสนา

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 58)

รูปที 3-56

รูปที 3-44

-

-
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รูปที 3-55
ภาคผนวกที 7.24
ภาคผนวกที 7.25
ภาคผนวกที 7.26

-

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. จัดให้มกี ล้องวงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก - ทางโครงการจัดให้ม ีกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
โครงการและบริเวณจุดอับในทุก ๆ ชันของอาคาร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอับ
พักอาศัยภายในโครงการ และระบบศูนย์ร ับแจ้ง
ในทุ ก ๆ ชันของอาคารพัก อาศัย ภายใน
โครงการ และระบบศูนย์ร ับแจ้งเหตุ ฉุ กเฉิน
เหตุ ฉุ ก เฉิ น เมื อมี เ หตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึน
เมือมีเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น เกิดขึน เจ้าหน้ าที
เจ้าหน้าทีโครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์ร ับ
โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รบั แจ้งเหตุ
แจ้งเหตุของหน่ วยงานฉุ กเฉิน เช่น สถานีตํารวจ
ของหน่ ว ยงานฉุ ก เฉิ น เช่ น สถานี ตํ ารวจ
หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล
หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล
1. ติ ดตังระบบป้ องกัน อัค คีภ ัย และระบบระบาย - ทางโครงการจัดให้มแี ละติดตังระบบป้ องกัน
อากาศได้ระบุ ไว้ในรายงานฯ ซึงเป็ นไปตามกฏ
อัคคีภยั และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ใน
กระทรวงฉบับที (พ.ศ. ) และกฏกระทรวง
รายงานฯ ซึงเป็ นไปตามกฏกระทรวงฉบับที
ฉบั บ ที
(พ.ศ.
) ออกตามความใน
(พ.ศ. ) และกฎกระทรวงฉบับที
พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.
รวมถึง
(พ.ศ. ) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.
รวมถึงข้อกําหนดทีเกียวข้อง
ข้อกําหนดทีเกียวข้องระบบป้ องกันอัคคีภยั
ระบบป้ องกันอัคคีภยั

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

- โครงการจัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ความสูง
ชัน และชันใต้ดนิ จํานวน อาคาร ซึง
จัดให้มอี ุปกรณ์ เตือนและป้ องกันอัคคีภ ยั
อย่างครบถ้วนตามกฏหมาย ประกอบกับ
อยู่ใกล้กบั สถานีดบั เพลิงบางกะปิ มากทีสุด
สามารถเข้าถึงพืนทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถให้การช่วยเหลือ
ส นั บ ส นุ น ซึ งกั น แ ล ะ กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
2. จัดให้มหี วั รับนําดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน จุด - ทางโครงการจัดให้ม ีห ัวรับนํ าดับเพลิงนอก
ประสิทธิภาพและฉับไว
เป็ นท่อขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง x 2 ͳൗʹ x 2 ͳൗʹ
อาคาร จํานวน ชุด เป็ นท่อขนาดเส้นผ่ าน
นิว รับนําแบบ ทาง จากรถดับเพลิงเข้าสู่ท่อจ่าย
ศู น ย์ ก ลาง x 2ͳൗʹx 2ͳൗʹ นิ ว รั บ นํ าแบบ
นําดับเพลิงของโครงการ
ทาง จากรถดับเพลิงเข้าสู่ท่อจ่ายนําดับเพลิง
ของโครงการ
3. ตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั ให้ใช้การได้อ ยู่ - ทางโครงการตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั
เสมอ ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต หากพบว่าชํารุด
ให้ใ ช้ก ารได้อ ยู่เ สมอ ตามคํ า แนะนํ า ของ
หรือใช้การไม่ได้ให้รบี แก้ไขทันที
ผู้ผ ลิต หากพบว่ า มีก ารชํา รุ ด หรือ ใช้ก าร
ไม่ได้จะรีบแก้ไขทันที

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การป้ องกันอัคคีภยั

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 59)

รูปที 3-52

ภาคผนวกที 7.16
ถึง
ภาคผนวกที 7.20

-

-
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รูปที 3-16
รูปที 3-52

รูปที 3-48
รูปที 3-49

เอกสารอ้างอิ ง

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
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ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ภาคผนวกที 7.21

ภาคผนวกที 7.22

-

-

3-62

รูปที 3-54

-

รูปที 3-53

เอกสารอ้างอิ ง

5. ติ ด ตั งแบบแปลนแผนผั ง ตํ า แหน่ งที ติ ด ตั ง - ทางโครงการมีการติดตังแบบแปลนแผนผัง
อุ ปกรณ์ ดบั เพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละ
ตํ า แหน่ ง ทีติด ตังอุ ป กรณ์ ด ับ เพลิง ต่ า ง ๆ
ชันของอาคาร
บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชันของอาคาร
6. จัด ให้ม ีก ารอบรมวิธีก ารใช้อุ ป กรณ์ แ ละระบบ - ทางโครงการจัด ให้ ม ีก ารอบรมวิธีก ารใช้
ป้ องกันอัคคีภยั รวมถึงแหล่งนําสํารองดับเพลิง
อุ ป กรณ์ และระบบป้ องกัน อัค คีภ ัย และ
ของอาคารจากชันดาดฟ้ าและฝึ กอบรมเรืองการ
ฝึ ก อบรมเรืองการซ้อ มอพยพย้า ยคนเมือ
ซ้ อ มอ พ ยพย้ า ยค นเมื อเกิ ด เพลิ ง ไ หม้ แ ก่
เกิด เพลิง ไหม้แ ก่ เ จ้า หน้ า ทีของโครงการ
เจ้าหน้ าทีของโครงการ เจ้าหน้ าทีรัก ษาความ
เจ้ า หน้ า ทีรัก ษาความปลอดภัย เพือให้
ปลอดภัย เพือให้สามารถใช้งานได้ทนั ท่วงทีและ
สามารถใช้ง านได้ท ัน ท่ ว งที และไม่ต กใจ
ไม่ตกใจกลัว
กลัว โดยล่าสุดอบรมและซักซ้อมไปใน วันที
พฤศจิกายน
7. จัดให้มแี ผนการป้ องกันและดับเพลิงของอาคาร - ทางโครงการจัด ให้ม ีแ ผนการป้ อ งกัน และ
โครงการโดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้
ดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของ
สอดคล้ อ งกับ โครงสร้า งการบริก ารงานและ
โครงการ ต้ อ งปรับ ปรุ ง ให้ส อดคล้อ งกับ
ปรับปรุงให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ ทได้
ี ตาก
โครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้
สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ทีได้ จ ากการ
การฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับ เพลิง
ฝึ กซ้อม การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง
เพือให้ไ ด้แ ผนการป้ อ งกัน และดับ เพลิง ของ
เพือให้ได้แผนการป้ องกัน และดับเพลิงของ
โครงการทีมีประสิทธิภาพ
โครงการทีมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. ติ ด ป้ ายแนะนํ า การใช้ อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด ไว้ - อุ ปกรณ์ ดั บ เพลิ ง ที ติ ด ตั งในโคร งการ
บริเวณทีอุปกรณ์ตดิ ตังอยู่
มีการติดป้ ายแนะนําการใช้อุปกรณ์

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 60)

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

12. หากมีก ารเปลียนแปลงตํ า แหน่ ง จุ ด รวมพล - หากมีการเปลียนแปลงตําแหน่ งจุดรวมพล
จะต้องแจ้งให้ผพู้ กั อาศัยภายในโครงการทราบ
ทางโครงการจะแจ้ง ให้ผู้พ ัก อาศัย ภายใน
โดยทันที
โครงการทราบโดยทันที

10. กําหนดให้มพี นที
ื จุดรวมพล ไม่น้อยกว่า คน - ทางโครงการได้ จ ัดให้ ม ีจุ ดรวมพลในพืนที
ต่ อ พื นที . ตารางเมตร โดยจุ ด รวมพล
โครงการ จํ า นวน แห่ ง บริ เ วณทางทิ ศ
ตะวันออกของโครงการ และทิศเหนื อของ
ดังกล่าวนี เจ้าของโครงการสามารถเปลียนแปลง
ได้ โดยประเมินจากการฝึ กซ้อมการหนีไฟและ
โครงการ
ดับเพลิงประจําปี
11. จัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืนทีบริเวณนีเป็ นจุดรวม - ทางโครงการจัดให้มปี ้ ายระบุว่าพืนทีบริเวณนี
พลทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
เป็ นจุดรวมพลทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน

8. จั ด ให้ ม ี ก ารซ้ อ มการอพยพหนี ไ ฟและการ - ทางโครงการได้มกี ารประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงของโครงการโดยประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงบางกะปิ เพือจัดให้มกี ารซ้อมการ
ดับเพลิงบางกะปิ เป็ นประจําทุกปี
อพยพหนีไ ฟ และการดับเพลิงของอาคาร
โครงการในวันที พฤศจิกายน
9. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้ - ทางโครงการได้ จ ั ด ให้ ม ี เ ส้ น ทางหนี ไ ฟ
ป้ ายบอกทางหนีไฟ ป้ ายบอกประตูหนีไฟ
มีส ิงกีด ขวางใด ๆ เพือให้ ก ารอพยพหนี ไ ฟ
เป็ นไปโดยสะดวก
- ซึงไม่มสี งกี
ิ ดขวางใดๆ เพือให้การอพยพหนี
ไฟเป็ นไปโดยสะดวก

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 61)

3-63

รูปที 3-17
รูปที 3-18

รูปที 3-17
รูปที 3-18

-

รูปที 3-17
รูปที 3-18

รูปที 3-52
รูปที 3-54

-

-

ภาคผนวกที 7.22
ภาคผนวกที 7.24

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. จัด ให้ม ีพ ืนทีสีเ ขีย วชันพืนดิน และชันดาดฟ้ า - ทางโครงการจัดให้ม ีพ ืนทีสีเขียวชันพืนดิน
1) การบดบังทัศนี ภาพ
เพือช่ ว ยลดการสะท้ อ นแสง และเพิมความ
ชัน และชันดาดฟ้ า เพือช่วยลดการสะท้อน
- อาคารของโครงการเป็ นอาคารคสล.ขนาด
นุ่ มนวลสบายตา และทําให้อ าคารโครงการไม่
แสง และเพิมความนุ่ มนวลสบายตา และทําให้
ความสูง ชัน และ ชันใต้ดนิ จํานวน
แข็งแรงกระด้างเกิดภูม ทิ ศั น์ทดีี ทงจากการมอง
ั
อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมทิ ศั น์ทดีี
อาคาร ทีมีการตกแต่งสภาพภูมสิ ถาปั ตย์
ภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ ภ ายใน
ทังจากการมองภายในโครงการ และจาก
โดยการปลู ก ไม้ย ืน ต้ น และไม้ค ลุ ม ดิน
โครงการ
ขนาดพื
นที
ทั
งสิ
น
.
ตารางเมตร
ภายนอกสู
่ภายในโครงการ
โดยรอบเพือให้เกิด ความร่ มรืน รวมทัง
ั
นแนวเขตทีดิน
สถาปั ตยกรรมของโครงการตกแต่ งสีส ัน 2. บริเวณแนวเขตทีดินจัดให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้น - ทางโครงการจัดให้มรี วถาวรกั
และตลอดแนวอาคารด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก
ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ด้วยโทนสีอ่อนสบายตา เช่น สีขาว สีเทา
และทิศ ตะวัน ตก เพือสามารถช่ว ยดูดซับ และ
โดยมีการปลู กต้ นไม้บริเวณด้ านหน้ า ของ
และสีเทาเข้ม เพือพิจารณาร่วมกับสภาพ
กรองฝุ่
น
กลิ
น
จากเขม่
า
ไอเสี
ย
รถยนต์
ไ
ด้
อี
ก
ทั
ง
โครงการ และรัวทางทิศตะวันตก ทังนี ทาง
พืนทีบริเวณทีตังโครงการ พบว่ามีลกั ษณะ
โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณชัน ของ
ยังสามารถช่ว ยลดการคายความร้อ นของผนัง
ชุ มชนเมืองส่ วนใหญ่ เป็ น บ้านพักอาศัย
อาคารเพือช่ ว ยดู ดซับ และกรองฝุ่ น กลิน
อาคาร และยังเป็ นแนวกําบังสายตา เพิมความ
อพาร์ ท เม้น ท์ อาคารพาณิ ช ย์ ร้ า นค้ า
เป็ นส่วนตัวให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ
จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ อีกทังยังสามารถ
ร้านอาหาร และสํานักงาน
ช่วยลดการคายความร้อนของผนังอาคาร และ
- โครงการออกแบบให้ม ีพ ืนทีสีเขีย วรวม
ยังเป็ นแนวกําบังสายตา เพิมความเป็ นส่วนตัว
ทังหมด
. ตารางเมตร คิด เป็ น
ให้แก่อาคารข้างเคียงโดยรอบ
สัดส่วน คน ต่อพืนทีสีเขียว . ตาราง
เมตร บริ เ วณชั นล่ า งและบนอ าค าร 3. จัด ให้ม ีก ระจกทีมีค่ า การสะท้อ นแสงตามกฏ - ทางโครงการจัดให้มกี ระจกทีมีค่าการสะท้อน
โครงการ
กระทรวงฉบับที (พ.ศ. ) ออกตามความ
แสงตามกฏกระทรวงฉบับที (พ.ศ. )
- การออกแบบโครงการโรงแรมและอาคาร
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
ข้อ
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติควบคุม
อยู่ อ าศั ย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok
กล่ า วว่ า “วัส ดุ ทีเป็ น ผิว ของผนัง ภายนอก
อาคาร พ.ศ.
ข้อ กล่าวว่า “วัสดุที
Residences ความสูง ชัน และ ชันใต้
อาคาร จะต้อ งมีปริมาณการสะท้อ นแสงได้ไ ม่
เป็ น ผิว ของผนังภายนอกอาคาร จะต้อ งมี
ดิน จํานวน อาคาร จัดให้มรี ะยะถอยร่น
เกินร้อยละ 30”
ปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30”
. (ผนังทึบ) – . เมตร

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 62)

รูปที 3-2
รูปที 3-4
รูปที 3-5
รูปที 3-6

ภาคผนวกที 7.1

-

-

3-64

รูปที 3-1
รูปที 3-2
รูปที 3-3

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

-

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

4. คอยดู แ ลรั ก ษาพื นที สี เ ขี ย ว และต้ น ไม้ ใ น - ทางโครงการจัดให้ม ีพนั ก งานคนสวนของ
โครงการให้ดดู สี วยงามอยู่เสมอ
โครงการคอยดู แ ลรัก ษาพืนทีสีเ ขีย วและ
ต้นไม้ในโครงการให้ดูดสี วยงามเป็ นประจํา
ทุกวัน
5. เจ้ า ของโครงการทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง ต่ อ อา คาร - โครงการได้ตดิ ป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
บ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทัศนียภาพ
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบ
ซึงปั จจุบนั โครงการยังไม่พบว่ามีกรณีทีเกิด
ดัง กล่ า วได้ ทังนี ให้แ จ้ง เจ้า ของโครงการได้
ข้อร้องเรียนเรืองบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
ตังแต่เริมการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง
บังคลืนรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
ภายหลังเปิ ดดําเนินการเป็ นเวลา ปี กรณีททัี ง
2 ฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตังคณะกรรมการ
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื อง
ไตรภาคีขนมาเพื
ึ
อเจรจาหาข้อยุตทิ เป็
ี นธรรมต่อ
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปดํ าเนิ นการ
ทั งส อ งฝ่ าย โ ด ย ค ณะ ก ร ร มก าร ไ ต ร ภ า คี
แก้ไขตามทีมาตรการกําหนด
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการก่ อ สร้ า งโครงการ และบุ ค คลหรื อ
หน่วยงานทีเป็ นกลาง และทังสองฝ่ ายยอมรับ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 63)

รูปที 3-8

-

3-65

รูปที 3-7

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- เจ้ า ของโครงการทํ า หนั ง สื อ แเจ้ ง ต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
2) การบดบังทิ ศทางลม
บ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทิศทางลม
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
พืนทีทีจะได้ร ับผลกระทบด้านทิศทางลม
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
ได้แก่
กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ ไ ขผลกระทบ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
 กลุ่ ม อาคารที อยู่ ด้ า นทิ ศใต้ และทิ ศ
ดังกล่าวได้ทงนี
ั ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตงแต่
ั
ซึงปั จจุบนั โครงการยังไม่พบว่ามีกรณีทีเกิด
ตะวันตก
เริ
มการก่
อ
สร้
า
งอาคารจนแล้
ว
เสร็
จ
จนถึ
ง
ภายหลั
ง
ข้อร้องเรียนเรืองบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
- จะได้รบั ผลกระทบจากอิทธิพลจากลมมรสุม
เปิ ดดําเนินการเป็ นเวลา ปี กรณีททัี ง ฝ่ ายตก
บังคลืนรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
ตะวันตกเฉียงใต้ต งแต่
ั ช่วงเดือนธันวาคมลงกัน ไม่ไ ด้ ต้อ งจัดตังคณะกรรมการไตรภาคี
โครงการ หากพบว่ า มีข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื อง
กุ มภาพันธ์ ซึงเป็ นฤดู หนาว ระยะเวลา
ขึนมาเพือเจรจรหาข้อยุ ติทเป็
ี นธรรมต่ อทังสอง
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปดํ าเนิ นการ
ประมาณ เดือน
ฝ่
าย
โดยคณะกรรมการไตรภาคี
ประกอบด้
ว
ย
แก้ไขตามทีมาตรการกําหนด
- บริเวณทีติดกับโครงการด้านนี ประกอบด้วย
เจ้ า ของโครงการ ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการ
ทิ ศใต้ คือ บ้านพักอาศัยสูง ชัน จํานวน
ก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานทีเป็ น
หลัง เลขที / - / ถัดไปเป็ นถนนซอย
กลางและทังสองฝ่ ายยอมรับ
เพชรบุร ี แยก 3
ทิ ศตะวันตก คือ อาคารโรจน์ศลิ ป์ สูง ชัน
เลขที และอาคารอัศวิน แมนชัน สูง
ชัน เลขที / ถัดไปโรงพยาบาลหัวใจ
กรุงเทพ
คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบเรืองกระแสลมใน
ระดับทีอาจส่งผลให้อาคารข้างเคียงโดยรอบ
มีอุณภูมเิ พิมสูงขึนเล็กน้อย เนืองจากภาวะ
อากาศถ่ ายเทหมุ นเวียนน้ อยลง ซึงทาง
โครงการได้จดั ให้มมี าตรการชดเชยเยียวยา
ให้ แ ก่ บ้ า นพั ก อาศั ย โดยรอบที ได้ ร ั บ
ผลกระทบจนเป็ นทีพอใจทังสองฝ่ าย

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 64)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-66

รูปที 3-8

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

กลุ่ ม อาคารที อยู่ ด้ า นทิ ศเหนื อและ
ตะวันออก
- จะได้ร ับ ผลกระทบจากอิท ธิพ ลของลม
มรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตังแต่ ช่ ว ง
เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน ซึงเป็ นฤดูรอ้ น
และฤดูฝนมีระยะเวลาประมาณ เดือน
- บ ริ เ ว ณ ที ติ ด กั บ โ ค ร ง ก า ร ด้ า น นี
ประกอบด้วย
ทิ ศเหนื อ คือ ถนนซอยเพชรบุร ี (ซอย
ศูนย์วจิ ยั ) ความกว้างประมาณ . เมตร
ถั ด ไปเป็ นโรงแรม อมารี เ รสซิ เ ดนซ์
กรุงเทพ สูง ชัน และกลุ่มบ้านพักอาศัย
ทิ ศตะวันออก คือ อาคารพักอาศัยสูง
ชัน เลขที / และกลุ่มบ้านพักอาศัยสูง
ชั น / - / ถั ด ไปเป็ นถนนซอย
เพชรบุร ี
คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบเรืองกระแสลมใน
ระดั บ ที อาจส่ ง ผลให้ อ าคารข้ า งเคี ย ง
โดยรอบมี อุ ณ ภู ม ิ เ พิ มสู ง ขึ นเล็ ก น้ อ ย
เนื องจากภาวะอากาศถ่ ายเทหมุน เวียน
น้อยลงซึงทางโครงการได้จดั ให้มมี าตรการ
ชดเชยเยียวยาให้แก่บา้ นพักอาศัยโดยรอบ
ทีได้ร ับผลกระทบจนเป็ นทีพอใจทังสอง
ฝ่ าย



ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 65)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

3-67

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

- เจ้ า ของโครงการทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง ต่ อ อาคาร - โครงการได้ตดิ ป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง
3) การบดบังแสงแดด
บ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังแสงแดด
การติดต่อกรณีได้รบั ผลกระทบด้านการบดบัง
1. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูร้อน
จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัว
ผลกระทบในช่วงเช้า ( . - . น.)
กับ เจ้ า ของโครงการในการแก้ไ ขผลกระทบ
อาคารโครงการไว้ บ ริ เ วณหน้ า โครงการ
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก หมายถึง
ดัง กล่ า วได้ ทังนี ให้แ จ้ง เจ้า ของโครงการได้
ซึงปั จจุบนั โครงการยังไม่พบว่ามีกรณีทีเกิด
กลุ่ มทีได้ ร ับแสงเป็ นระยะเวลาต่ อ เนื อง
ตั
งแต่
เ
ริ
มการก่
อ
สร้
า
งอาคารจนแล้
ว
เสร็
จ
จนถึ
ง
ข้อร้องเรียนเรืองบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบด
ยาวนานตังแต่ ชัวโมง ขึนไป คือ บางส่วน
ภายหลังเปิ ดดําเนินการแล้วเป็ นเวลา ปี กรณี
บังคลืนรับสัญญาณโทรทัศน์ จากตัวอาคาร
ของอาคารอยู่ อ าศัย รวมโรจน์ ศ ิล ป์ และ
ที ทั ง ฝ่ 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 นเรื อง
อาคารอัศวิน แมนชัน และกลุ่ มบ้ านพัก
คณะกรรมการไตรภาคีขนมา
ึ
เพือเจรจาหาข้อ
ดังกล่ าว ทางโครงการจะเข้าไปดํ าเนิ นการ
อาศัย ด้านทิศตะวันตก เลขที / -9/9
ยุ
ต
ท
ิ
เป็
ี
น
ธรรมต่
อ
ทั
งสองฝ่
า
ย
โดนคณะกรรมการ
แก้ไขตามทีมาตรการกําหนด
ผลกระทบแบบมี นั ย สํ า คั ญ ปานกลาง
ไตรภาคี ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ ด้รบั
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคล
ต่อเนืองยาวนานตังแต่ ชัวโมงแต่ไม่เกิน
หรือ หน่ ว ยงานทีเป็ นกลาง และทังสองฝ่ าย
ชัวโมง คือ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
ยอมรั
บ
ผลกระทบในช่ วงบ่ าย ตังแต่ ช่ ว งเวลา
. น. เป็ นต้นไป
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก หมายถึง
กลุ่ มทีไม่ได้ร บั แสงเป็ นระยะเวลาต่ อเนื อง
ยาวนานตังแต่ ชัวโมง ขึนไป คือ กลุ่ ม
บ้ า นพัก อาศัย เลขที / - / ด้ า นทิ ศ
ตะวันออก
- ผลกระทบแบบมี นั ย สํ า คั ญ ปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองยายนานตังแต่ ชัวโมงแต่ไม่เกิน
ชั วโมงคื อ พื นที บางส่ วนของอาคาร
ศูนย์วจิ ยั เรสซิเดนซ์

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 66)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

3-68

รูปที 3-8

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

2. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูฝน
ผลกระทบในช่วงเช้า ( . - . น.)
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญ หมายถึง กลุ่มที
ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนืองยาวนาน
ตังแต่ ชัวโมง ขึนไป คือ บางส่ วนของ
อาคารอยู่อาศัยรวมโรจน์ ศ ิลป์ และอาคาร
อัศวิน แมนชัน และกลุ่มบ้านพักอาศัยด้าน
ทิศใต้ เลขที / -9/9
- ผลกระทบแบบมี นั ย สํ า คั ญ ปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองยาวนานตังแต่ ชัวโมงแต่ไม่เกิน
ชัวโมง คือ กลุ่ มบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้
ประมาณ หลัง เลขที / -11/20
ผลกระทบในช่ วงบ่ าย ตังแต่ ช่ ว งเวลา
. น. เป็ นต้นไป
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญ หมายถึง กลุ่มที
ไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนืองยาวนาน
ตังแต่ ชัวโมง ขึนไป คือ กลุ่ มบ้านพัก
อาศัย ด้านทิศตะวันออก เลขที / -5/15
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองยาวนานตังแต่ ชัวโมงแต่ไม่เกิน
ชั วโมง คื อ พื นที บางส่ ว นของอาคาร
ศูนย์วจิ ยั เรสซิเดนซ์

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 67)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-
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เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

3. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูหนาว
ผลกระทบในช่วงเช้า ( . - . น.)
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก หมายถึง
กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
ยาวนานตั งแต่ ชั วโมง ขึ นไป คื อ
บางส่วนของอาคารอยู่อาศัยรวมโรจน์ศลิ ป์
และอาคารอัศวิน แมนชัน
- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสําคัญปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองยาวนานตังแต่ ชัวโมงแต่ไม่เกิน
ชัวโมง คือ โรงพยาบาลหัว ใจกรุ งเทพ
ผลกระทบในช่วงบ่าย ช่วงเวลา . น.
เป็ นต้นไป
- ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก หมายถึง
กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
ยาวนานตังแต่ ชัวโมง ขึนไป คือ กลุ่ ม
บ้านพักอาศัยเลขที / - / และบางส่วน
ของโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
- ผลกระทบแบบมี นั ย สํ า คั ญ ปานกลาง
หมายถึง กลุ่มทีไม่ได้รบั แสงเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองยาวนานตังแต่ ชัวโมงแต่ไม่เกิน
ชัวโมง คือ พืนทีบางส่ วนของบ้านพัก
อาศัยเลขที และศูนย์วจิ ยั เรสซิเดนซ์

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนี ยภาพ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม
-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 68)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

1. การสํารวจครังที ด้วยแบบสอบถาม โดยมี - ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันด้านคุณภาพอากาศ - ทางโครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน
ตามหัว ข้อ . ระดับ เสีย ง ตามหัว ข้อ .
อย่างเคร่งครัด
ข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็น มีดงั นี
การใช้ นํ า ต ามหั ว ข้ อ . การใช้ ไ ฟ ฟ้ า
กลุ่มที พืนทีติดโครงการ
ตามหัวข้อ . การจัดการขยะ ตามหัวข้อ .
- เงาจากอาคารโครงการ ทําให้บดบังแสงแดด
การระบายนําและการป้ องกันนําท่วม ตามหัวข้อ
บริเวณบ้านพักอาศัย
. การบํ า บัด นํ าเสี ย ตามหัว ข้อ . การ
- ทําให้การจราจรติดขัด
คมนาคมและการขนส่ ง ตามหัว ข้อ . ความ
- อาคารโครงการขวางทิศทางลม
ปลอดภัยสาธารณะตามหัวข้อ . สุนทรียภาพ
- โครงการแย่ งใช้นํ าประปาของชุมชน ทําให้
และทัศนียภาพตามหัวข้อ . อย่างเคร่งครัด
แรงดันนําลดลง
- ควรมีพนที
ื ในการจอดรถของอาคารให้เพียงพอ
และมีการบริหารจัดการทีดี เพือไม่ให้ส่ งผล
กระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ
- ควรมีการลอกรางระบายนํ าในพืนทีก่อนเปิ ด
โครงการอีกครัง
- ควรมีเอกสารยืนยันจากการประปานครหลวง
ว่าบริเวณพืนทีโครงการมีนําใช้เพียงพอต่ อ
การดําเนินการ
- อากาศไม่ถ่ายเท บริเวณด้านประชิดอาคาร
โครงการ
- ทําให้มไี อเสียรถยนต์จากการวิงเข้าออกพืนที
โครงการมายังบ้านพักอาศัยข้างเคียง
- ทําให้เกิดความร้อนจากเครืองปรับอากาศ
ระบายสู่พนที
ื ใกล้เคียง
- ทําให้เกิดเสียงรถยนต์และกิจกรรมของผูพ้ กั
อาศัยในโครงการ

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
(1) การสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม ครังที

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 69)

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-
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เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

- ทํ าให้ เกิ ดความไม่ ปลอดภั ยในชีว ิตและ
ทรัพย์สนิ จากผูพ้ กั อาศัย
- ทํ าให้ สุ น ท รี ย ภ าพ แ ล ะ ทั ศ นี ย ภ า พ
เปลียนแปลงไป
- อาคารโครงการ ทําให้บดบังแสงแดด
- โครงการใช้ไฟฟ้ า อาจทําให้กระแสไฟฟ้ าของ
ชุมชนเดิมไม่เพียงพอ
- อาจมีกลินเหม็นและนํ าเสียจากห้องพักขยะ
รวมของโครงการมายังพืนทีข้างเคียง หากไม่
มีการจัดการทีดี
- กังวลเรืองการระบายนํ าและนํ าท่วมขังพืนที
โดยรอบ
กลุ่มที และ ห่างจากพืนทีโครงการในระยะ
1, เมตร
1. ทําให้การจราจรติดขัดมากกว่าเดิม
2. โครงการควรจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการให้เพียงพอ โดยไม่รบกวน
การใช้นําของชุมชน
3. การระบายนําและนําท่วมขังพืนทีโดยรอบ
4. ควรมีเจ้าหน้าทีจัดระบบการจราจรภายใน
โครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบไปยังผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนภายนอกโครงการ

( ) การสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม ครังที
(ต่อ)

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

-

-

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 70)

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

5. การจราจรติดขัดเพราะมีรถใช้ถนนมาก
ขึ น ปริ ม าณรถยนต์ ที เพิ มขึ นของ
โครงการจะทําให้การจราจรติดขัด
6. ควรจัดระบบการจราจรภายในโครงการ
ที ดี โดยไม่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน
บริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล
7. ทําให้เศรษฐกิจบริเวณนีดีขนึ เนืองจาก
โครงการเปิ ด ให้บริก ารด้านทีพัก แรม
เ พื อ ร อ ง รั บ ผู้ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง
โรงพยาบาล
2. การสํารวจครังที การสัมภาษณ์ โดย - ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
นํามาตรการทีโครงการได้ขอ้ ห่วงกังวลจาก
การสัม ภาษณ์ ครังที ไปเสนอให้ ก ับ
กลุ่ มเป้ าหมายทีคาดว่ าได้ร ับผลกระทบ
โดยตรงทีอยู่โดยรอบโครงการ และพืนที
อ่อนไหว

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที สําคัญ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

( ) การสัมภาษณ์ ครังที

( ) การสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม ครังที
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ งแวดล้อม

-

-

-

-

-

- ทางโครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีกําหนด
ไว้อย่ างเคร่ งครัด ตามข้อห่ วงกังวลในด้าน
ต่างๆ ทีได้จากการสัมภาษณ์ครังที ไปเสนอ
ต่อประชาชนทีอยู่โดยรอบโครงการ และพืนที
อ่ อนไหวในระยะ 1 กิโลเมตร ซึงได้ทํ าการ
สํารวจเมือวันที - พฤษภาคม และวันที
9-24 มิถุ น ายน
ซึ งส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า
มาตรการที โครงการนํ า เสนอแต่ ล ะด้ า น
เพียงพอทีจะนํ าไปปฎิบตั ิ โดยมีขอ้ ห่วงใยให้
ทางโครงการและผู้ ร ับ เหมานํ า มาตรการ
ลดผลกระทบที นํ าเสนอไปปฎิ บ ั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด

-

ปัญหา/อุปสรรค
การแก้ไข

-

รายละเอียดการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

ตารางที . - ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม ระยะดําเนิ นการ (ต่อ 71)

-

-

-

-
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เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

-

9

4

-

5
18

. ดินและการชะล้างพังลทาย

. คุณภาพอากาศ

. ระดับเสียง

. แรงสันสะเทือน

. การเกิดแผ่นดินไหว
1.7 ทรัพยากรนํา

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

6

จํานวน
มาตรการ

1.1 สภาพภูมปิ ระเทศ

1. ทรัพยากรกายภาพ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

5
15

-

4

9

-

6

ปฏิ บตั ิ
ครบถ้วน

2

-

ปฏิ บตั ิ ไม่
ครบถ้วน

มาตรการ
ทีไม่ได้
ปฏิ บตั ิ

1

-

-

-

-

-

-

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ
ไม่ได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มาตรการ
มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ ได้ ที ยังไม่ถึงเวลา
แต่ไม่มี
ปฏิ บตั ิ
ประสิ ทธิ ภาพ

ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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- นํ าทิงทีผ่ านการบําบัดจัดให้ระบายลงสู่ท่อระบายนํ าสาธารณะ
เพียงอย่างเดียว
- ทางโครงการไม่ม ีการสํ ารองอะไหล่ ของระบบบํ าบัดนํ าเสีย ไว้
ซึงกรณีเกิดชํารุดจะดําเนินการให้บริษทั ภายนอกเข้ามาดําเนินการ
- ทางโครงการไม่ ม ี ก ารรณรงค์ ให้ ค ัด แยกนํ ามัน พืช ที ใช้ แ ล้ ว
เนืองจากไม่อนุ ญาตให้ประกอบอาหารในห้องพัก ทังนี มีถ ังดัก
ไขมันของห้องอาหารและห้องครัวสําหรับพนักงาน

ตารางที 3.1-2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม (ระยะดําเนิ นการ)

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

14
11

9

. การใช้ไฟฟ้ า
. การจัดการขยะ

. การระบายนําการป้ องกันนําท่วม

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

10

3.1 การใช้นํา

9

14
10

9

-

-

. สิงมีชวี ติ ในนํา

. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์

-

ปฏิ บตั ิ
ครบถ้วน

-

จํานวน
มาตรการ

2.1 สิงมีชวี ติ บนบก

. ทรัพยากรชีวภาพ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ
ไม่ได้

-

-

-

ปฏิ บตั ิ ไม่
ครบถ้วน

มาตรการ
ทีไม่ได้
ปฏิ บตั ิ

ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

-

-

-

-

-

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ ได้
แต่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ

-

-

-

-

-

-

มาตรการ
ที ยังไม่ถึง
เวลาปฏิ บตั ิ

-

-

หมายเหตุ
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- ทางโครงการไม่มหี อ้ งพักมูลฝอยประจําชัน แต่ทงนี
ั จัดให้มถี งั ขยะ
ประจําแต่ละห้องพัก และมีพนักงานเข้าเก็บขนลงมายังห้องพักขยะ
รวมเป็ นประจําทุกวัน
-

- ทางการประปาได้ลดขนาดของมิเตอร์ประปาของโครงการจากขนาด
นิว เหลือ . นิว ซึงทางระบบได้ออกแบบไว้ทขนาด
ี
นิว
-

ตารางที 3.1-2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม (ระยะดําเนิ นการ) (ต่อ-1)

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

1

1

. การใช้ประโยชน์ทดิี น

. การสือสารและการโทรคมนาคม

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

10

17

จํานวน
มาตรการ

. การคมนาคมและการขนส่ง

. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ (ต่อ)
. ระบบบําบัดนําเสีย

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

1

1

10

14

ปฏิ บตั ิ
ครบถ้วน

-

-

-

-

ปฏิ บตั ิ ไม่
ครบถ้วน

1

-

-

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ
ไม่ได้

2

มาตรการ
ทีไม่ได้
ปฏิ บตั ิ

ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

-

-

-

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ ได้
แต่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ

-

-

-

-

มาตรการ
ที ยังไม่ถึง
เวลาปฏิ บตั ิ
หมายเหตุ

-

-

-
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- นําทิงทีผ่านการบําบัดจัดให้ระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะเพียง
อย่างเดียว
- ทางโครงการไม่ม ีการสํ ารองอะไหล่ ของระบบบํ าบัดนํ าเสีย ไว้
ซึงกรณีเกิดชํารุดจะดําเนินการให้บริษทั ภายนอกเข้ามาดําเนินการ
- ทางโครงการไม่มกี ารรณรงค์ให้คดั แยกนํามันพืชทีใช้แล้ว เนืองจาก
ไม่อนุ ญาตให้ประกอบอาหารในห้องพัก ทังนี มีถงั ดักไขมันของ
ห้องอาหารและห้องครัวสําหรับพนักงาน

ตารางที 3.1-2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม (ระยะดําเนิ นการ) (ต่อ-2)

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. การสาธารณสุข

. คุณภาพชีวิต
. สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

75

8

จํานวน
มาตรการ

71

7

ปฏิ บตั ิ
ครบถ้วน

-

-

ปฏิ บตั ิ ไม่
ครบถ้วน

2

-

มาตรการ
ที ไม่ได้
ปฏิ บตั ิ

2

-

มาตรการ
ที ปฏิ บตั ิ
ไม่ได้

ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

1

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ ได้
แต่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ

-

-

มาตรการ
ทียังไม่ถึง
เวลาปฏิ บตั ิ
หมายเหตุ

-

-

-

-
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เนืองจากเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยจําเป็ นต้องอํานวยความ
สะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้าโครงการเป็ นส่วนใหญ่ ทังนีได้
จัดให้มโี ต๊ะพักไว้สาํ หรับเจ้าหน้าทีไว้บริเวณทางเข้าลานจอดรถ
นําทิงทีผ่านการบําบัดจัดให้ระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะเพียง
อย่างเดียว
ทางโครงการไม่ ม ีการสํ ารองอะไหล่ ของระบบบํ าบัดนํ าเสีย ไว้
ซึงกรณีเกิดชํารุดจะดําเนินการให้บริษทั ภายนอกเข้ามาดําเนินการ
ทางโครงการไม่ ม ีก ารรณรงค์ ให้ ค ัด แยกนํ ามัน พื ช ที ใช้ แ ล้ ว
เนืองจากไม่อนุ ญาตให้ประกอบอาหารในห้องพัก ทังนี มีถ ังดัก
ไขมันของห้องอาหารและห้องครัวสําหรับพนักงาน
ทางโครงการไม่มหี อ้ งพักมูลฝอยประจําชัน แต่ทงนี
ั จัดให้มถี งั ขยะ
ประจําแต่ละห้องพัก และมีพนักงาน เข้าเก็บขนลงมายังห้องพักขยะ
รวมเป็ นประจําทุกวัน

- ทางโครงการไม่ได้จดั ให้มปี ้ อม รปภ. โดยเฉพาะในพืนทีโครงการ

ตารางที 3.1-2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม (ระยะดําเนิ นการ) (ต่อ-3)

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

-

-

4
12

7

2

. ศาสนา

. ความปลอดภัยสาธารณะ
. การป้ องกันอัคคีภยั

. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

. การมีส่วนร่วมของประชาชน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

-

-

. การศึกษา

2

7

4
10

-

ปฏิ บตั ิ
ครบถ้วน

-

จํานวน
มาตรการ

. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

. คุณภาพชีวิต (ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม

-

-

-

-

-

-

-

ปฏิ บตั ิ ไม่
ครบถ้วน

มาตรการ
ที ไม่ได้
ปฏิ บตั ิ

-

-

-

-

-

-

-

มาตรการ
ที ปฏิ บตั ิ
ไม่ได้

ผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

มาตรการ
ทีปฏิ บตั ิ ได้
แต่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ

-

-

2

-

-

-

-

มาตรการ
ทียังไม่ถึง
เวลาปฏิ บตั ิ

-

-

-

-

หมายเหตุ

-

-

- ทางโครงการมีแผนซ้อมอพยพหนีไฟในเดือนพฤศจิกายน 2564

ตารางที 3.1-2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม (ระยะดําเนิ นการ) (ต่อ-4)
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 2 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-1 พืนทีสีเขียวบริเวณชันพืนดิน

รูปที 3-2 พืนทีสีเขียวบริเวณชัน ของอาคาร

รูปที 3-3 พืนทีสีเขียวบริเวณชันดาดฟ้ าของโครงการ

รูปที 3-4 รัวถาวรแนวเขตทีดินทางทิศใต้

รูปที 3-5 รัวถาวรแนวเขตทีดินทางทิศตะวันออก

รูปที 3-6 รัวถาวรแนวเขตทีดินทางทิศตะวันตก

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-79

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-7 พนักงานดูแลรักษาพืนทีสีเขียวและต้นไม้ภายพืนทีโครงการ

รูปที 3-8 ป้ ายประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อและกล่องรับข้อร้องเรียน กรณีได้รบั ผลกระทบจากโครงการ

รูปที 3-9 ป้ ายจอดรถกรุณาดับเครืองยนต์

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 3-10 ป้ ายจํากัดความเร็วของรถทีเข้า-ออกโครงการ

3-80

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-11 เครืองกําเนิดไฟฟ้ าสํารองติดตังในห้องเครือง
กําเนิดไฟฟ้ า

รูปที 3-12 ป้ ายคําแนะนํ าการปฏิบตั ติ นเมือเกิดแผ่นดินไหว

7.ควรหลีกเหลียงการใช้ลฟิ ต์ในขณะทีเกิดพายุฟ้าคะนอง
หรือฝนตกหนัก หรือขณะเกิดแผ่นดินไหว

รูปที 3-12 (ต่อ) ป้ ายคําแนะนําการปฏิบตั ติ นเมือเกิด
แผ่นดินไหว

รูปที 3-14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 3-13 ติดตังไฟฉายในห้องพักแต่ละห้อง

รูปที 3-15 เครืองกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ

3-81

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-16 ถังดับเพลิงเคมีตดิ ตังในพืนทีโครงการ

รูปที 3-17 จุดรวมพลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ

รูปที 3-18 จุดรวมพลทางด้านทิศเหนือของโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-82

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-19 ระบบบําบัดนําเสียของโครงการ

รูปที 3-20 บ่อตรวจคุณภาพนําทิง

รูปที 3-21 ป้ ายบริเวณนีเป็ นบ่อบําบัดนําเสีย

รูปที 3-22 ถังดักไขมันสําเร็จรูปใต้อ่างล้างจานห้องพักพนักงาน

รูปที 3-23 แม่บา้ นตักตะกอนออกจากถังดักไขมัน

รูปที 3-24 ถังเก็บนําสํารองใต้ดนิ ของโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-83

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-25 อุปกรณ์ในห้องนําชนิดประหยัดนํ า

รูปที 3-26 ป้ ายรณรงค์การใช้นําอย่างประหยัด

รูปที 3-27 ช่องเพือเข้าซ่องบํารุงถังเก็บนําสํารองชันใต้ดนิ

รูปที 3-28 หม้อแปลงไฟฟ้ า

รูปที 3-29 หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน

รูปที 3-30 ป้ ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-84

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-31 ถังขยะมูลฝอยในห้องพัก

รูปที 3-32 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

รูปที 3-33 แม่บา้ นทําความสะอาดทีพักมูลฝอย

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-85

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-34 แม่บา้ นเก็บขยะจากถังขยะในแต่ละชัน

รูปที 3-35 ท่อระบายนําเสียในห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ

รูปที 3-36 ข้อความ เปิ ดแล้วกรุณาปิ ดให้มดิ ชิด บริเวณ
หน้าห้องพักขยะ

รูปที 3-37 รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิง

รูปที 3-38 ล้างทําความสะอาดท่อระบายนํ าโดยรอบอาคาร

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-86

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-39 แนวท่อระบายนํ ารอบพืนทีโครงการ

รูปที 3-40 รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี
ตะแกรงปิ ด

รูปที 3-41 บ่อพักนํ าในพืนทีโครงการ

รูปที 3-42 ป้ ายสัญญาณจราจรในพืนทีโครงการ

รูปที 3-43 เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกในพืนทีโครงการ

รูปที 3-44 เครืองหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถใน
พืนทีโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-87

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-45 ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที 3-47 ทีจอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ

รูปที 3-49 กล้อง CCTV บริเวณจุดอันตรายในอาคาร

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 3-46 ลานจอดรถของโครงการ

รูปที 3-48 กล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที 3-50 กิจกรรมทําบุญโครงการ ประจําปี 2564

3-88

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-50 (ต่อ) กิจกรรมทําบุญโครงการ ประจําปี 2564

รูปที 3-51 พัดลมระบายอากาศ

รูปที 3-52 ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ของโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-89

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-52 (ต่อ) ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ของโครงการ

รูปที 3-53 ป้ ายวิธกี ารใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที -54 แผนผังติดตังอุปกรณ์ดบั เพลิงและทางหนีไฟ
บริเวณโถงลิฟต์

3-90

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-55 ประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กียวกับอันตรายของสารเสพติด

รูปที 3-56 ทีพักสูบบุหรีนอกอาคารโครงการ

รูปที 3-57 มุมพักผ่อนบริเวณชันดาดฟ้ าของโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

3-91

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 3-58 พนักงานทําความสะอาดในพืนทีโครงการ

รูปที 3-59 ห้องออกกําลังกายของโครงการ

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที 3-60 รถบริการรับส่งผูพ้ กั อาศัยในโครงการ

3-92

บทที
การปฏิบตั ิตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

บทที
การปฏิบตั ิ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
จากมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้ อ ม โครงการโรงแรม และอาคารอยู่ อ าศัย รวม (ให้ เ ช่ า )
The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ) ซึงระบุให้โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศ และคุ ณ ภาพนํ า โดยกํ า หนดให้ ติ ด ตามตรวจวัด ตลอดระยะเวลาเปิ ดดํ า เนิ น การ ดัง นั น
ทางโครงการจึงได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามมาตรการโดยในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ได้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิงแวดล้อ มตามมาตรการแล้ว สรุ ป รายละเอีย ดการปฏิบตั ิได้ด ัง ตารางที . - และมีร ายละเอีย ดการดํา เนิ นงานดังจะ
กล่าวถึงต่อไป

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

4-1

-

-

-

-

วิ ธีการตรวจวัด

บริ เวณทีตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี

ผลการปฏิ บตั ิ ตามที มาตรการกําหนด

ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

เอกสารอ้างอิ ง

4-2

- High Volume Air sampler
- บริเวณลานจอด - ทุกๆ เดือน/ครัง - ทํ า การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
ภาคผนวกที 3
- High Volume PM-10 Air sampler
รถ ชันที ของ
ตลอดระยะเวลา
บริ เ วณลานจอดรถชั นที ของ
โครงการ
เปิ ดดําเนินการ
โครงการ ทุกๆ เดือนครัง ผลการ
ตรวจวัด ระหว่ างเดือ นมกราคม –
มิถุนายน
พบว่า ทุกดัชนีททํี า
การตรวจวั ด มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที
มาตรฐานกําหนด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น - ตรวจสอบการทํางานของระบบท่อ - พืนทีโครงการ - เดื อ นละ ครั ง - ทางโครงการจัดให้ม ีพนักงานคอย
ภาคผนวกที 7.7
ตลอดระยะเวลา
ตรวจสอบการทํางานของระบบท่อส่ง
วิศวกรรมประปา
ส่งนํา และระบบจ่ายนําประปา
เปิ ดดําเนินการ
นํ า และระบบจ่ า ยนํ าประปาเป็ น
ประจําทุกเดือน
โครงสร้างถังเก็บนํ าใต้ดนิ และ - ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถังเก็บ - พืนทีโครงการ - ทุกๆ เดือน/ครัง - ทางโครงการจัดให้ม ีพนักงานคอย
ตลอดระยะเวลา
ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถังเก็บนํ า
ดาดฟ้ า รอยแตกร้าว
นําใต้ดนิ และดาดฟ้ า
ใต้ดนิ และดาดฟ้ า เป็ นประจําทุกๆ
เปิ ดดําเนินการ
เดือน
ลัก ษณะทางกายภาพ เช่ น - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ - พืนทีโครงการ - ทุกๆ เดือน/ครัง - ทําการตรวจวัดคุณภาพนําใช้บริเวณ - ทังนี ทางโครงการจัดให้มกี ารสํารอง ภาคผนวกที .
กลิน สี และความขุน่
นํ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย บ่อ
ที (พ.ศ. ) เรือง นําบริโภค
ตลอดระยะเวลา
ถังเก็บนําใต้ดนิ ของโครงการ ทุกๆ
เดือน/ครัง พบว่า ทุกดัชนีททํี าการ
ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บนํา
ในภาชนะบรรจุทปิี ดมิดชิด
เปิ ดดําเนินการ
ใหญ่ บ่อ (แบ่งออกเป็ น บ่อเล็ก
เชือมกันอยู่) มีความจุรวม ลบ.ม.
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐาน
ี
กําหนด
สามารถสํารองนํ าใช้ภายในโครงการ
ได้เพียงพอต่อความต้องการ

- TSP ชม. วันต่อเนือง
- PM10 ชม. วันต่อเนือง

ดัชนี ทีตรวจวัด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. แหล่งนําใช้

คุณภาพ
สิ งแวดล้อม
. คุณภาพอากาศ

ตารางที . -1
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิ ถนุ ายน 2564

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

- การผุกร่อน หรือสายไฟชํารุด

ดัชนี ทีตรวจวัด

วิ ธีการตรวจวัด

- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร รั ว ไ ห ล / ก า ร
ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้ าให้ม ี
สภาพดีอยู่เสมอ
. การจัดการขยะมูลฝอย - ความสามารถในการรองรับ - ตรวจสอบถั ง ขยะและห้ อ งพั ก
ขยะมูลฝอย และสภาพทัวไป
ขยะรวมให้ ม ี สภาพที ดี อยู่ เ สมอ
ถ้ามีการผุ กร่ อนหรือ ชํ า รุ ด ต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขทันที
- ขยะตกค้าง
- ตรวจสอบปริ ม าณขยะตกค้ า ง
บริ เ วณที พั ก มู ล ฝอยรวมและ
ภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบว่ามี
ขยะตกค้างต้องรีบดําเนินการแก้ไข
ทันที
. การคมนาคม
- กิ จ กรรมหรื อ สิ งกี ด ขวาง - ตรวจสอบห้ า มมิ ใ ห้ ป ระกอบ
บริเวณทีจอดรถ
กิจกรรมใดๆ รวมทังการก่อสร้างใน
บริเวณทีจัดไว้สํ าหรับเป็ นพืนที
จอดรถยนต์ อันจะทําให้พนที
ื จอด
รถยนต์ลดลง
- ตรวจสอบห้ามมิให้ม ีการจอดรถ
กี ด ขวางบริ เ วณริ ม ถนนซอย
เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั )

คุณภาพ
สิ งแวดล้อม
. การใช้ไฟฟ้ า

-

- ไหล่ ท างถนนซอย - ทุ กวั น ตลอด - ทางโครงการจัดให้มพี นักงานคอยตรวจสอบห้าม
เพชรบุ ร ี (ซอย
ระยะเวลาเปิ ด
มิให้มกี ารจอดรถกีดขวางบริเวณริมถนนซอย
ศูนย์วจิ ยั )
ดําเนินการ
เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั )

-

-

-

- พืนทีโครงการ

- พืนทีโครงการ

- ทุ กวั น ตลอด - ทางโครงการจัดให้มพี นักงานคอยตรวจสอบห้าม
ระยะเวลาเปิ ด
มิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทังการก่อสร้างใน
ดําเนินการ
บริเวณทีจัดไว้สํ าหรับเป็ นพืนทีจอดรถยนต์
อันจะทําให้พนที
ื จอดรถยนต์ลดลง

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข
-

- พืนทีโครงการ

ผลการปฏิ บตั ิ ตามทีมาตรการกําหนด

- เดือนละ ครัง - ทางโครงการจัดให้มพี นักงานคอยตรวจสอบ
ตลอดระยะเวลา
การรัวไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้ า
เปิ ดดําเนินการ
ให้มสี ภาพดีเป็ นประจําทุกเดือน
- เดือนละ ครัง - ทางโครงการจัดให้มแี ม่บา้ นคอยตรวจสอบถัง
ตลอดระยะเวลา
ขยะและห้อ งพักขยะรวมให้ม ีส ภาพทีดีเ ป็ น
เปิ ดดําเนินการ
ประจําทุกเดือนถ้ามีการผุกร่อนหรือชํารุด จะ
ดําเนินการแก้ไขทันที
- เดือนละ ครัง - ทางโครงการจัด ให้ ม ีแม่ บ้ านคอยตรวจสอบ
ตลอดระยะเวลา
ปริมาณขยะตกค้างบริเวณทีพักมูลฝอยรวมและ
เปิ ดดําเนินการ
ภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างจะ
รีบดําเนินการแก้ไขทันที

ระยะเวลา/ความถี

- พืนทีโครงการ

บริ เวณทีตรวจวัด

ตารางที . -1 (ต่อ-1)
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิ ถนุ ายน

4-3

รูปที 3-45

รูปที 3-46
รูปที 3-47

รูปที 3-33
รูปที 3-34

รูปที 3-33

ภาคผนวกที .

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ดัชนี ทีตรวจวัด

วิ ธีการตรวจวัด

บริ เวณทีตรวจวัด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

- ตะกอนหนักในถังเก็บตะกอน

- ตรวจสอบตะกอนในถั ง เก็ บ - ถังเก็บตะกอน
ตะกอนพร้อมทังแจ้งหน่ วยงาน
เข้ามาสูบกําจัดกากตะกอน

- การใช้งานได้ดขี อง Fire Alarm - ตรวจสอบระบบเตื อ นภัย และ - พืนทีโครงการ
Bell, Manual Station FHC,
ป้ องกันอัคคีภ ัยให้ใช้การได้ดี
ร ะ บ บ จ่ า ย นํ า ดั บ เ พ ลิ ง ,
ตามคู่มอื แนะนําผลิตภัณฑ์
ถั ง ดั บ เพลิ ง , แผงควบคุ ม
สัญญาณ และ Alarm Switch
สํ าหรับผู้ ทีติ ดค้ างในบัน ได
หนีไฟ
. การระบายนํา
- เศษขยะ และตะกอนดินทราย - ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายนํ า - พืนทีโครงการ
รอบโครงการ และบ่ อ ดัก ขยะ
บริเวณจุดเชือมท่อของโครงการ
กับท่ อระบายนํ าบนถนนซอย
เพชรบุร ี (ศูนย์วจิ ยั )
. ระบบบําบัดนําเสียรวม - ตะกอนไขมัน
- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน - บ่อดักไขมัน
และทําความสะอาดบ่อดักไขมัน

คุณภาพ
สิ งแวดล้อม
. การป้ องกันอัคคีภยั
ผลการปฏิ บตั ิ ตามทีมาตรการกําหนด

-

- ทุ ก วั น ต ล อ ด - ทางโครงการจัด ให้ ม ีแม่ บ้ านคอยตรวจสอบ
ระยะเวลาเปิ ด
ตักกากตะกอนไขมัน และทําความสะอาดบ่อดัก
ดําเนินการ
ไขมัน
- ทุ ก เ ดื อ น - ทางโครงการจัด ให้ม ีพนั กงานคอยตรวจสอบ
ตลอด
ตะกอนในถังเก็บตะกอนพร้อมทังแจ้งหน่ วยงาน
เข้ามาสูบกําจัดกากตะกอน เมือพบว่าตะกอน
ระยะเวลาเปิ ด
ส่วนเกินเต็ม
ดําเนินการ

-

-

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข
-

- ทุ ก ๆ เดื อ น/ - ทางโครงการจัดให้ม ีพนั กงานคอยตรวจสอบ
ค รั ง ต ล อ ด
บ่อพัก ท่อระบายนํารอบโครงการ และบ่อดักขยะ
ระยะเวลาเปิ ด
บริเวณจุดเชือมท่อของโครงการกับท่อระบายนํ า
ดําเนินการ
บนถนนซอยเพชรบุร ี (ศูนย์วจิ ยั )

- ตรวจสอบตาม - ทางโครงการจัดให้ ม ีพนั กงานคอยตรวจสอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที
ระบบเตือนภัยและป้ องกันอัคคีภยั ให้ใช้การได้ดี
ผู้ผลิตแนะนําใน
ตามคู่มอื แนะนําผลิตภัณฑ์
แ ต่ ล ะ ช นิ ด
อุปกรณ์

ระยะเวลา/ความถี

ตารางที . -1 (ต่อ-2)
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิ ถนุ ายน

4-4

ภาคผนวกที .

รูปที 3-23

รูปที 3-39
ถึง
รูปที 3-41

ภาคผนวกที 7.16
ถึง
ภาคผนวกที 7.20

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

วิ ธีการตรวจวัด

บริ เวณทีตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี

ผลการปฏิ บตั ิ ตามที มาตรการกําหนด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ - บ่ อ ต ร ว จ วั ด - เดือนละ ครัง ตลอดระยะเวลา - ทํ าการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ าทิ ง
เปิ ดดําเนินการ
และสิ งแวดล้ อ ม เรื อง กํ า หนด
คุ ณ ภาพนํ าทิ ง
บริเวณบ่ อตรวจวัดคุ ณภาพนํ าทิงของ
จํานวน จุด
โครงการ เดือนละ ครัง ผลการตรวจ
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ าทิง
วิ เ คราะห์ ร ะหว่ า งเดื อ นมกราคม –
จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด
มิถุนายน
พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพ
นํ าทิง ทีทําการตรวจวิเคราะห์มคี ่าอยู่ใน
เกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
- ประสิทธิภาพการบําบัด - รายงานสถิติและข้อมูลทีเก็บได้จาก - ระบบบํ าบั ดนํ า - ทุ กวันและสรุปผลการทํางานของ - ทางโครงการได้มกี ารจัดทํารายงานสถิติและ
การทํ างานของระบบบํ าบั ด
ระบบบําบัดนํ าเสีย ทส. และ ทส.
ข้อมูลทีเก็บได้จากการทํางานของระบบบําบัด
นําเสีย
เสียรวม
นําเสียรวมของโครงการตามแบบ ทส.
ของกรมควบคุมมลพิษเสนอต่อเจ้า
นํ าเสียรวมของโครงการตามแบบ ทส. และ
และ ทส. ของกรมควบคุมมลพิษตาม
พนักงานท้องถินภายในวันที
ทส. เป็ นประจําทุ กเดือน และเสนอต่ อเจ้า
ของเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิ ด
พนักงานท้องถินเป็ นประจําทุกเดือน
กฎกระทรวง กํ าหนดหลักเกณฑ์
ดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนด
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
ข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด
เก็ บสถิ ติ และข้ อมู ลการจัดทํ า
และรายงานสรุ ปผลการทํ างานของ
บันทึกรายละเอี ยด และรายงาน
ระบบบําบัดนําเสีย พ.ศ.
สรุปผลการทํางาน
- เศษขยะ และตะกอนดิน - ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายนํ า - บ่ อ พัก และท่ อ - เดือนละ ครัง ตลอดระยะเวลา - ทางโครงการจั ด ให้ ม ี พ นั ก งานคอย
ทราย
รอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณ
ระบายนํา
เปิ ดดําเนินการ
ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายนํ ารอบ
โครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชือม
จุดเชือมของโครงการกับท่อระบาย
ของโครงการกับท่อระบายนําบนถนนซอย
นํ าบนถนนซอยเพชรบุร ี (ซอย
เพชรบุร ี (ซอยศูนย์วจิ ยั )
ศูนย์วจิ ยั )

ดัชนี ทีตรวจวัด

. ระบบบําบัดนําเสียรวม - pH, BOD
(ต่อ-1)
- SS, Setteable Solids,
TDS
- Sulfide
- TKN
- Fat Oil & Grease

คุณภาพสิ งแวดล้อม

ตารางที . -1 (ต่อ-3)
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิ ถนุ ายน

รูปที -39
ถึง
รูปที -41

-

4-5

ภาคผนวกที .
ภาคผนวกที .

ภาคผนวกที

เอกสารอ้างอิ ง

-

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข
-

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

- ความชุ่ มชืน ของพืนดินใน
บริเวณสวน และรอบต้นไม้

- การเติบโตของต้นไม้

ดัชนี ทีตรวจวัด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

. ทัศนียภาพ

คุณภาพสิ งแวดล้อม

บริ เวณทีตรวจวัด

- พืนทีสีเขียวของ
โครงการ

- ตรวจสอบการเจริญ เติ บ โตของ - พืนทีสีเขียวของ
โครงการ
ต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เหียวเฉา
หรือตายให้บํ ารุ ง ดู แลและปลู ก
ซ่อมแซมทันที

วิ ธีการตรวจวัด

- วันละ ครัง

- เดือนละ ครัง

ระยะเวลา/ความถี
- ทางโครงการจัดให้ม ีพนักงานคอย
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้
หากพบว่า ต้นไม้เหียวเฉาหรือตาย
จะบํ ารุ ง ดู แ ลและปลู ก ซ่ อ มแซม
ทันที
- ทางโครงการจัดให้ม ีพนักงานคอย
ดู แ ลความชุ่ ม ชื น ของพื นดิ น ใน
บริ เ วณสวน และรอบต้ น ไม้ เ ป็ น
ประจําทุกวัน

ผลการปฏิ บตั ิ ตามที มาตรการกําหนด

ตารางที 4.1-1 (ต่อ-4)
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิ ถนุ ายน

-

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข
-
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รูปที -1
ถึง
รูปที -3
รูปที -7

รูปที -1
ถึง
รูปที -3
รูปที -7

เอกสารอ้างอิ ง

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมของโครงการดําเนินการตรวจวัด 1 บริเวณ ได้แก่ บริเวณพืนทีโครงการ
มีขอบเขตการตรวจวัดดังนี
การตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม ประกอบด้วย
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน ไมครอน (PM10) ตรวจวัด
ต่อเนือง ทําการตรวจวัด เดือน/ครัง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําใช้ ทําการเก็บตัวอย่าง เดือน/ครัง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําทิง ตรวจเก็บตัวอย่างเดือนละ ครัง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ
แสดงตําแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธกี ารตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที 4.1-2 และรูปที 4.1-1

ชม. 1 วัน

ตารางที . -2
ขอบเขตการดําเนิ นงานตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
รายการตรวจวัด/
จุดตรวจวัด
. คุณภาพอากาศ
- บริเวณลานจอดรถชันที
ของโครงการ

2. คุณภาพนําใช้
- บริเวณบ่อเก็บนํา
ชันใต้ดนิ ของโครงการ

ดัชนี ทีวิ เคราะห์

- Total Suspended Particulate (TSP) - High–Volume Air Sampler;
Gravimetric Method
- Particulate Size Less Than 10
- PM10 Size Selective, High–Volume
Micron (PM10)
Air Sampler; Gravimetric Method
- Color
-

3. คุณภาพนําทิ ง
- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพ
นําทิง

วิ ธีการตรวจวัดและวิ เคราะห์

Odor
Turbidity
Chloride as Chlorine
Escherichia Coli (E.Coli)
Legionella pneumophila

- pH
- Biochemical Oxygen Demand
-

Total Suspended Solids
Sulfide
Total Dissolved Solids
Settleable Solids
Fat Oil and Grease

- Total Kjeldahl Nitrogen
จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

วันทีตรวจวัด

17-18 มี.ค. 64

- Spectrophotometric-SingleWavelength Method
- Sensory Test Method
- Nephelometric Method
- Ion Chromatography Method
- Most Probable Number Method
- Membrane Filtration Technique and
Legionella Latex Test

18 มี.ค. 64
17 มิ.ย. 64

- Electrometric Method
- 5-Day BOD Test, Membrane
Electrode Method
- Dried at 103-105°C
- ZnS Precipitation, Iodometric Method
- Dried at 180°C
- Volumetric Method
- Liquid-Liquid Partition, Gravimetric
Method
- Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method

15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64
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จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที . -1 ตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)

คุณภาพอากาศ

คุณภาพนําทิง
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.2 วิ ธีการตรวจวัดและวิ เคราะห์
4.2.1 วิ ธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วธิ ี High-Volume
Air Sampler (Hi-vol) ซึงเป็ น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Filter) ขนาด x10 นิว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศ
จะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็ นเวลา ชัวโมง ฝุ่ นละออง (TSP)
จะติดบนแผ่นกรอง และนํ าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการโดยวิธี Gravimetric Method การคํานวณหาปริมาณฝุ่ นละอองจะ
แสดงเป็ นค่าเฉลีย ชัวโมง มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10 Pm; PM10) เก็บตัวอย่าง
อากาศโดยใช้เครืองมือเก็บตัวอย่างอากาศทีเรียกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึงเป็ น Vacuum Pump และมีแผ่น
กรองใยหิน (Quartz Filter) ขนาด 8x10 นิว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ
40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ฝุ่ นละอองทีมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป และฝุ่ นละอองทีมี
ั
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนจะติดบนแผ่นกรอง และนําไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Gravimetric Method ในห้องปฏิบตั กิ ารโดยมีขนตอน
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็ นค่าเฉลีย ชัวโมง มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
4.2.2 วิ ธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนํา
เก็บตัวอย่างนํ าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทีเก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด ,00 มิลลิลติ ร
ชนิด Polyethylene ตัวอย่างทังหมดจะถูกแช่ในถังนําแข็งเพือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ ารภายใน
ชัวโมง สําหรับบางดัชนีจะทําการตรวจวัดทีภาคสนาม ได้แก่ pH ตัวอย่างทีนํ ากลับไปวิเคราะห์ยงั ห้องปฏิบตั ิการของ
บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทังจดบันทึกข้อมูลในแบบกํากับตัวอย่าง ( Chain of
Custody) ทีใช้ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพภายนอกห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารวิเ คราะห์ (External Quality Control) และนํ า ส่ ง ไปวิเ คราะห์
ยังห้องปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํา ดําเนินการตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ใน
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปี ล่าสุด ของ American Public Health Association
ซึงเป็ นมาตรฐานวิธกี ารวิเคราะห์คุณภาพนําทีได้รบั การยอมรับกันโดยทัวไป และหากทางโครงการมีการสร้างระบบบําบัดนํา
เสียสําเร็จรูปแล้ว จะดําเนินการเก็บตัวอย่างนําทิงเพือนํามาวิเคราะห์ตามทีได้กาํ หนดไว้

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
4.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
4.3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
ตรวจวัดบริเวณลานจอดรถชันที ของโครงการ ตรวจวัด 6 เดือน/ครัง ตลอดระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ เพือติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยมีดชั นีตรวจวัดประกอบด้วยปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน ไมครอน (PM10) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที 4.3-1 และรูปที 4.3-14 สรุปได้ดงั นี
1) ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) ผลการตรวจวัดระหว่างวันที 17-18
มีนาคม
พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเฉลีย 0.075 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมือเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที (พ.ศ.
) เรือง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ซึงกําหนดปริมาณฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศโดยทัวไปต้องมีค่าไม่เกิน .
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวมมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
P; PM10) ผลการ
2) ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10P
ตรวจวัดระหว่างวันที 17-18 มีนาคม
พบว่ า ปริม าณฝุ่ นละอองขนาดไม่เ กิน ไมครอน (PM10) มีค่ า เฉลีย 0.047
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมือเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2538) และ
ฉบับที (พ.ศ.
) เรือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไปซึงกําหนดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัวไปต้องมีค่าไม่เกิน . มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน ไมครอน มีค่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ตารางที 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
บริเวณลานจอดรถชันที ของโครงการ UTM (WGS84) 47P 0671313 E, 1520329 N
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวัดระหว่างวันที 17-18 มีนาคม 2564
สถานี ตรวจวัด

วันทีตรวจวัด

บริเวณลานจอดรถชันที ของโครงการ

17-18 มี.ค. 64
มาตรฐาน

1/

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที
อากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

ชือผูเ้ ก็บตัวอย่าง
ชือผูบ้ นั ทึก
ชือผูค้ วบคุม/ตรวจสอบ
ชือบริ ษทั ผูต้ รวจวัดและวิ เคราะห์ตวั อย่าง
เบอร์โทรศัพท์

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

พ.ศ.

และฉบับที

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.075
0.047
0.330
0.120
พ.ศ.

เรืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพ

นายวัชรินทร์ จรูญสิทธางกูร
นายโสพล ป้ อยแก้ว
นางสาวปณิชา พรมชัย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด เลขทะเบียน ว-099
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
เปรีย บเทีย บผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป ผลการตรวจวัด ระหว่ า งเดือ น
มีนาคม 2561 – มิถุนายน
แสดงดังตารางที 4.3-2 รูปที . -1 ถึง รูปที 4.3-2 พบว่า คุณภาพอากาศโดยทัวไปบริเวณ
พืนทีโครงการ มีแนวโน้ มคงที ทังนี การเปลียนแปลงของปริมาณฝุ่ นละอองขึนอยู่กบั ปั จจัยสภาพอากาศในแต่ ละฤดูกาล
สภาพการจราจรบริเวณพืนทีโครงการ รวมทังกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ตารางที 4.3-2
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – มิถุนายน 2564
สถานี ตรวจวัด

วันทีตรวจวัด

บริเวณลานจอดรถชันที ของโครงการ

5-6 มี.ค. 61
13-14 ก.ย. 61
27-28 มี.ค. 62
26-27 ก.ย. 62
30-31 มี.ค. 63
22-23 ก.ย. 63
17-18 มี.ค. 64

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที
อากาศในบรรยากาศโดยทัวไป

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

พ.ศ.

และฉบับที

ผลการตรวจวัด
TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3)
0.046
0.027
0.061
0.028
0.065
0.036
0.078
0.048
0.076
0.049
0.082
0.052
0.075
0.047
0.330
0.120
พ.ศ.

เรืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)
0.4

mg/m 3

0.3
0.2

0.1

บริเวณลานจอดรถชันที 1 ของโครงการ

17-18 มี.ค.64

22-23 ก.ย. 63

30-31 มี.ค. 63

26-27 ก.ย. 62

27-28 มี.ค. 62

13-14 ก.ย. 61

5-6 มี.ค. 61

0.0

Std.TSP = 0.330 mg/m³

รูปที 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมีนาคม
– มีนาคม

ปริมาณฝุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

mg/m 3

0.2

0.1

บริเวณลานจอดรถชันที 1 ของโครงการ

17-18 มี.ค. 64

22-23 ก.ย. 63

30-31 มี.ค. 63

26-27 ก.ย. 62

27-28 มี.ค. 62

13-14 ก.ย. 61

5-6 มี.ค. 61

0.0

Std.PM10 = 0.120 mg/m³

รูปที 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน ไมครอน (PM10)
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมีนาคม
– มีนาคม

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.3.2

คุณภาพนําใช้
4.3.2.1 ผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําใช้

จากการเก็บตัวอย่างเพือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําใช้ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 จํานวน
1 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดนิ ของโครงการ โดยมีดชั นีททํี าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ สี (Color), กลิน (Odor),
ความขุ่ น (Turbidity), คลอไรด์ (Chloride as Chlorine), เชื อแบคที เ รี ย Escherichia Coli (E.Coli) และเชื อแบคที เ รี ย
Legionella pneumophila เมือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที (พ.ศ.
) เรือง
ี
าหนด สําหรับ เชือ
นําบริโภคในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท พบว่า ทุกเดือนทีทําการตรวจวิเคราะห์มคี ่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
แบคทีเรีย Legionella pneumophila ไม่มมี าตรฐานในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง นําบริโภคในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท
แต่เมือนําไปเทียบกับประกาศกรมอนามัย เรือง ข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมเชือลีจโิ อเนลลาในหอผึงเย็นของอาคารในประเทศไทย
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที 4.3-3 และรูปที 4.3-15 สรุปได้ดงั นี

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ตารางที 4.3-3
ผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําใช้ บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดินของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
ดัชนี ทีตรวจวิ เคราะห์
Color
Odor
Turbidity
Chloride as Chlorine
Escherichia Coli (E.Coli)
Legionella pneumophila
หมายเหตุ :

1/
2/

หน่ วย
Pt-Co
SiO2 (mg/l)
mg/l
MPN/100 ml
CFU/L

ผลการตรวจวิ เคราะห์
18 มี.ค. 64
17 มิ .ย. 64
<5.0
6.3
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
0.0520
0.0871
56
50
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

มาตรฐาน1/
20
ไม่มกี ลิน
5.0
250.0
ไม่พบ
ไม่พบ2/

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที (พ.ศ. ) เรือง นําบริโภคในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท
ประกาศกรมอนามัย เรือง ข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมเชือลีจโิ อเนลลาในหอผึงเย็นของอาคารในประเทศไทย

ชือผูเ้ ก็บตัวอย่าง
ชือผูบ้ นั ทึก
ชือผูค้ วบคุม/ตรวจสอบ
ชือบริ ษทั ผูต้ รวจวัดและวิ เคราะห์ตวั อย่าง
เบอร์โทรศัพท์

:
:
:
:
:

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

นายวัชรินทร์ จรูญสิทธางกูร, นายสุรเดช เทพขวัญ
นายโสพล ป้ อยแก้ว, นายวัชรางกูร กองแสง
นางสาวปณิชา พรมชัย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด เลขทะเบียน ว-099
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําใช้
เปรีย บเทีย บผลการตรวจวิเ คราะห์คุ ณ ภาพนํ าใช้ ผลการตรวจวัด ระหว่ า งเดือ นมีน าคม 2561 –
มิถุนายน 2564 แสดงดังตารางที 4.3-4 และรูปที 4.3-3 ถึงรูปที 4.3-5 พบว่า คุณภาพนํ าใช้มแี นวโน้มไม่คงที และผลการ
ตรวจวิเคราะห์สว่ นใหญ่มคี ่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
ตารางที 4.3-4
เปรียบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําใช้ บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดินของโครงการ
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – มิถุนายน 2564

หมายเหตุ :

1/
2/

Escherichia Coli (E.Coli)
(MPN/100 ml)

Legionella pneumophila
(CFU/L)

มาตรฐาน1/

Chloride as Chlorine
(mg/l)

บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดนิ
ของโครงการ

มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
ธ.ค.
มี.ค. 62
25 มิ.ย. 62
25 ก.ย. 62
14 ธ.ค. 62
มี.ค.
มิ.ย. 63
23 ก.ย. 63
14 ธ.ค. 63
มี.ค.
17 มิ.ย. 64

Turbidity
(SiO2(mg/l))

วัน เดือน ปี
ทีตรวจวัด

Odor

ตําแหน่ งที ตรวจวัด

Color
(Pt-Co)

ผลการตรวจวิ เคราะห์

<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
6.3
20

ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มกี ลิน
ไม่มีกลิ น

0.35
1.3
0.0650
0.0260
1.1
0.0910
0.0299
0.0819
0.0065
0.0403
0.0312
0.0897
0.0520
0.0871
5.0

19
19
15
29
23
31
15
44
39
73
34
26
56
50
250.0

ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
100
630
100
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ2/

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที (พ.ศ. ) เรือง นําบริโภคในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท
ประกาศกรมอนามัย เรือง ข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมเชือลีจโิ อเนลลาในหอผึงเย็นของอาคารในประเทศไทย

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

สี (Color)
25
20

Pt - Co

15
10
5

บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดนิ ของโครงการ

17 มิ.ย. 64

18 มี.ค. 64

14 ธ.ค. 63

23 ก.ย. 63

16 มิ.ย. 63

30 มี.ค. 63

14 ธ.ค. 62

25 ก.ย. 62

25 มิ.ย. 62

28 มี.ค. 62

13 ธ.ค. 61

13 ก.ย. 61

13 มิ.ย. 61

15 มี.ค. 61

0

Std. Color = 20 Pt-Co

รูปที 4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สี (Color) ในนําใช้
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมีนาคม
– มิถุนายน

ความขุ่น (Turbidity)

6
5

SiO2(mg/l)

4
3
2
1

บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดนิ ของโครงการ

17 มิ.ย. 64

18 มี.ค. 64

14 ธ.ค. 63

23 ก.ย. 63

16 มิ.ย. 63

30 มี.ค. 63

14 ธ.ค. 62

25 ก.ย. 62

25 มิ.ย. 62

28 มี.ค. 62

13 ธ.ค. 61

13 ก.ย. 61

13 มิ.ย. 61

15 มี.ค. 61

0

Std. Turbidity = 5.0 SiO (mg/l)

รูปที 4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความขุน่ (Turbidity) ในนําใช้
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมีนาคม
– มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ปริมาณคลอไรด์ (Chloride as Chlorine)

300
250

mg/l

200
150
100
50

บริเวณบ่อเก็บนําชันใต้ดนิ ของโครงการ

17 มิ.ย. 64

18 มี.ค. 64

14 ธ.ค. 63

23 ก.ย. 63

16 มิ.ย. 63

30 มี.ค. 63

14 ธ.ค. 62

25 ก.ย. 62

25 มิ.ย. 62

28 มี.ค. 62

13 ธ.ค. 61

13 ก.ย. 61

13 มิ.ย. 61

15 มี.ค. 61

0

Std. Chloride as Chlorine = 250 mg/l

รูปที 4.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ (Chloride as Chlorine) ในนํ าใช้
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมีนาคม
– มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.3.3

คุณภาพนําทิ ง
4.3.3.1

ผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําทิ ง

จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งเพือตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ าทิง ระหว่ า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน
จํานวน 1 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ โดยมีดชั นีททํี าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง
(pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide),
ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมด
ั
(Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), นํามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที 4.3-5 และรูปที 4.3-16 เมือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (พ.ศ. ) เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพนําทิงทีทําการตรวจวิเคราะห์มคี ่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด
ตารางที 4.3-5
ผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําทิ ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิ ง
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
ดัชนี ทีตรวจวิ เคราะห์

หน่ วย

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
ซัลไฟด์ (Sulfide)
ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมด
ั
(Total Dissolved Solids)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
นํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ml/l
mg/l
mg/l

หมายเหตุ :

1/

2/

ผลการตรวจวิ เคราะห์
มาตรฐาน1/
15 ม.ค. 64 16 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 19 เม.ย. 64 20 พ.ค. 64 17 มิ .ย. 64
5.6
5.5
6.2
6.3
6.0
6.0
5-9
2.1
2.8
2.7
2.5
2.4
<2.0
20
5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
30
0.4
<0.4
<0.4
<0.4
<0.4
0.6
1.0
600
686
610
620
506
560
650-9662/
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.5
1.8
1.8
3.1
<1.0
<1.0
5.0
20
2.0
6.3
17
2.8
2.5
2.9
35

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (พ.ศ. ) เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมดต้
ั
องมีค่าเพิมขึนจากปริมาณสารละลายในนํ าใช้ตามปกติไม่เกิน
มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายได้
ทังหมดในนําใช้ มีค่าระหว่าง 150-466 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ชือผูเ้ ก็บตัวอย่าง
ชือผูบ้ นั ทึก
ชือผูค้ วบคุม/ตรวจสอบ
ชือบริ ษทั ผูต้ รวจวัดและวิ เคราะห์ตวั อย่าง
เบอร์โทรศัพท์

:
:
:
:
:

นายวัชรินทร์ จรูญสิทธางกูร, นายอาทิตย์ นุชบุษบา, นายนิกุล โพธิคําลา, นายสุรเดช เทพขวัญ
นายโสพล ป้ อยแก้ว, นายอภิชาติ พูลพล, นายฉันทวิชญ์ เหลวกูล, นายวัชรางกูร กองแสง
นางสาวปณิชา พรมชัย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด เลขทะเบียน ว-099
0-2954-7745-6

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

4.3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําทิ ง
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําทิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ ระหว่างเดือน
มกราคม 2561 – มิถุนายน
แสดงดังตารางที 4.3-6 และรูปที 4.3-6 ถึงรูปที 4.3-13 พบว่า ทุกดัชนีททํี าการตรวจวิเคราะห์มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด ทังนี คุณภาพนําทิงมีค่าเปลียนแปลงไม่คงที ซึงทางโครงการมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และ
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพือลดค่าความสกปรกของนําทิงให้มคี ่าเป็ นไปตามเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ตารางที 4.3-6
เปรียบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําทิ ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิ ง
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2564
ตําแหน่ งที เก็บ
ตัวอย่าง

เดือน ปี
ทีตรวจวัด

บริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพนําทิง

23 ม.ค. 613/
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 1
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 3/
18 ก.พ.
28 มี.ค.
29 เม.ย.
31 พ.ค.
25 มิ.ย.
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

2/

3/

*

pH
6.2
7.0
7.4
7.6
7.4
7.5
7.0
6.9
6.2
6.9
7.0
6.8
6.5
8.9
6.4
6.7
6.7
7.3
7.7
6.9
7.3
6.9
7.3
7.1
5-9

BOD
(mg/l)
2.4
33*
5.1
3.9
18
19
18
59*
72*
61*
60*
18
15
4.8
15
4.6
18
10
10
3.3
8.7
18
20
18
20

TSS
(mg/l)
21.5
11
<5.0
25
16
8
10
15
22
27
22
14
25
<5.0
<5.0
5.7
<5.0
<5.0
30
9.0
10
19
6.5
21
30

ผลการตรวจวิ เคราะห์
Sulfide
TDS
Settleable Oil&Grease
(mg/l)
(mg/l)
Solids (ml/l)
(mg/l)
<0.13
435
3.0
<0.4
534
<0.1
1.5
<0.4
522
<0.1
<1.0
<0.4
417
<0.1
<1.0
<0.4
317
<0.1
1.8
<0.4
474
0.4
<1.0
<0.4
384
<0.1
4.5
<0.4
348
<1.0
1.3
0.6
353
0.4
<1.0
<0.4
413
<0.1
1.4
<0.4
456
0.5
6.4
<0.4
384
<0.1
<1.0
<1.0
435
<0.5
<0.4
407
<0.1
2.6
<0.4
312
<0.1
1.4
<0.4
388
<0.1
<1.0
<0.4
340
<0.1
<1.0
<0.4
394
<0.1
<1.0
<0.4
496
<0.1
<1.0
<0.4
486
<0.1
1.4
<0.4
414
<0.1
<1.0
<0.4
472
<0.1
1.8
<0.4
314
<0.1
<1.0
<0.4
418
0.2
1.6
1.0
645-8842/
0.5
20

TKN
(mg/l)
0.84
14
6.4
3.5
17
18
1.0
24
20
20
11
34
7.3
14
12
30
13
17
19
10
34
19
32
34
35

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (พ.ศ. ) เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมดต้
ั
องมีค่าเพิมขึนจากปริมาณสารละลายในนํ าใช้ตามปกติไม่เกิน
มิลลิกรัมต่อ ลิตร (ปริมาณสารละลายได้
ทังหมดในนําใช้ มีค่าระหว่าง -384 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษทั แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
มีค่าสูงเกินเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ตารางที 4.3-6 (ต่อ)
เปรียบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนําทิ ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิ ง
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน
ตําแหน่ งที เก็บ
ตัวอย่าง

เดือน ปี
ทีตรวจวัด

บริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพนําทิง

22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/

2/

pH
6.9
6.2
6.9
5.4
6.4
6.9
7.5
6.5
6.7
6.8
6.5
5.2
5.6
5.5
6.2
6.3
6.0
6.0
5-9

BOD
(mg/l)
18
20
11
<2.0
5.6
19
6.5
<2.0
2.9
4.6
2.4
5.6
2.1
2.8
2.7
2.5
2.4
<2.0
20

TSS
(mg/l)
20
12
11
7.1
<5.0
5.3
7.1
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
30
5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
30

ผลการตรวจวิ เคราะห์
Sulfide
TDS
Settleable Oil&Grease
(mg/l)
(mg/l)
Solids (ml/l)
(mg/l)
<0.4
600
0.3
5.6
<0.4
472
0.1
<1.0
<0.4
560
<0.1
4.0
0.4
582
0.1
<1.0
<0.4
596
<0.1
<1.0
<0.4
608
<0.1
2.9
0.4
516
<0.1
<1.0
0.5
516
<0.1
<1.0
0.5
528
<0.1
<1.0
<0.4
516
<0.1
2.0
<0.4
496
<0.1
1.6
0.4
528
0.2
2.6
0.4
600
<0.1
1.8
<0.4
686
<0.1
1.8
<0.4
610
<0.1
3.1
<0.4
620
<0.1
<1.0
<0.4
506
<0.1
<1.0
0.6
560
<0.1
5.0
2/
1.0
645-966
0.5
20

TKN
(mg/l)
27
28
8.8
5.8
7.8
6.3
16
5.6
4.3
17
6.0
16
2.0
6.3
17
2.8
2.5
2.9
35

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (พ.ศ. ) เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมดต้
ั
องมีค่าเพิมขึนจากปริมาณสารละลายในนํ าใช้ตามปกติไม่เกิน
มิลลิกรัมต่อ ลิตร (ปริมาณสารละลายได้
ทังหมดในนําใช้ มีค่าระหว่าง -466 มิลลิกรัมต่อลิตร)

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.pH = 5.0-9.0

รูปที 4.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ในนําทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
80
70

mg/l

60
50
40
30
20
0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

10

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.BOD = 20 mg/l

รูปที 4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในนํ าทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)
35
30

mg/l

25
20
15
10

0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

5

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.TSS = 30 mg/l

รูปที 4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ในนําทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

ปริมาณซัลไฟต์ (Sulfide)
1.4
1.2

mg/l

1.0
0.8
0.6
0.4
0.0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

0.2

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.Sulfide = 1.0 mg/l

รูปที 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ในนํ าทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมด
ั
(Total Dissolved Solids)
1200
1000

mg/l

800
600
400

0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

200

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.TDS = Result นําใช้ + 500 mg/l

รูปที 4.3-10 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารทีละลายได้ทงหมด
ั
(Total Dissolved Solid) ในนําทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
0.6

0.5

ml/l

0.4
0.3
0.2

0.0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

0.1

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.Settleable Solids = 0.5 ml/l

รูปที 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในนําทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

ปริมาณนํามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
25

mg/l

20
15
10

0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

5

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.Oil & Grease = 20 mg/l

รูปที 4.3-12 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณนํามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ในนําทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
40
35

mg/l

30
25
20
15
10
0

23 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
20 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61
24 ก.ย. 61
30 ต.ค. 61
12 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
28 มี.ค. 62
29 เม.ย. 62
31 พ.ค. 62
25 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62
20 ธ.ค. 62
22 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
30 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63
21 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
20 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63
17 พ.ย. 63
14 ธ.ค. 63
15 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64
18 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
20 พ.ค. 64
17 มิ.ย. 64

5

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิงของโครงการ

Std.TKN = 35 mg/l

รูปที 4.3-13 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ในนําทิง
โครงการโรงแรม และอาคารอยูอ่ าศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai)
ระหว่างเดือนมกราคม
– มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

รูปที 4.3-14 รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณลานจอดรถชันที 1 ของโครงการ
ดําเนินการตรวจวัดในวันที - มีนาคม

เก็บตัวอย่างวันที

มีนาคม 2564

เก็บตัวอย่างวันที

มิถุนายน

รูปที 4.3-15 รูปแสดงการเก็บตัวอย่างเพือตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของนําใช้
ดําเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

เก็บตัวอย่างวันที

มกราคม

เก็บตัวอย่างวันที

กุมภาพันธ์

เก็บตัวอย่างวันที

มีนาคม

เก็บตัวอย่างวันที

เมษายน

เก็บตัวอย่างวันที

พฤษาคม 2564

เก็บตัวอย่างวันที

มิถุนายน 2564

รูปที 4.3-16 รูปแสดงการเก็บตัวอย่างเพือตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของนําทิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนําทิง
ดําเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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บทที
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

บทที 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express
Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ) (รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
)
พบว่า โครงการได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามเงือนไขตามทีมาตรการฯ กําหนดได้เป็ นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อ
ความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และการดําเนินงานของโครงการมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อ ม
บริเวณใกล้เคียงในระดับตํา สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละประเด็นได้ดงั นี
5.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม
จากการสรุปผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการโรงแรม และอาคาร
อยู่ อ าศัย รวม (ให้ เ ช่ า ) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) มีจํ า นวนมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทังหมด ข้อ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ, ทรัพยากรชีวภาพ, คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุ ษย์ และคุณ ภาพชีว ิต พบว่า ส่ว นใหญ่ทางโครงการสามารถปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบได้
ครบถ้วน ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี
5.1.1 มาตรการปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน : ไม่พบ
5.1.2 มาตรการทีไม่ไ ด้ป ฏิบ ัติ : ทางโครงการไม่ มีก ารนํ า นํ าทิงทีผ่ านการบําบัด แล้ว มาใช้ห มุน เวีย น
โดยนําทิงทีผ่านการบําบัดจัดให้ระบายลงสู่ท่อระบายนําสาธารณะเพียงอย่างเดียว และไม่มกี ารสํารองอะไหล่ของระบบบําบัด
นําเสียไว้ ซึงกรณีเกิดชํารุดจะดําเนินการให้บริษทั ภายนอกเข้ามาดําเนินการ
5. . มาตรการทีปฏิบตั ิไม่ได้ : ทางโครงการไม่มีการรณรงค์ให้คดั แยกนํ ามันพืชทีใช้แล้วเนืองจากไม่
อนุ ญาตให้ประกอบอาหารในห้องพัก ทังนี มีถงั ดักไขมันของห้องอาหารและห้องครัวสําหรับพนักงาน และทางการประปาได้
ลดขนาดของมิเตอร์ประปาของโครงการจากขนาด นิว เหลือ . นิว ซึงทางระบบได้ออกแบบไว้ทขนาด
ี
นิว และไม่มี
ั จัดให้มถี งั ขยะประจําแต่ละห้องพัก และมีพนักงานเข้าเก็บขนลงมายังห้องพักขยะรวมเป็ น
ห้องพักมูลฝอยประจําชัน แต่ทงนี
ประจําทุกวัน
5.1.4 มาตรการทีปฏิบตั ไิ ด้แต่ไม่มปี ระสิทธิภาพ : ทางโครงการไม่ได้จดั ให้มปี ้ อม รปภ. โดยเฉพาะในพืนที
โครงการ เนืองจากเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยจําเป็ นต้องอํานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้าโครงการเป็ น
ส่วนใหญ่ ทังนีได้จดั ให้มโี ต๊ะพักไว้สาํ หรับเจ้าหน้าทีไว้บริเ วณทางเข้าลานจอดรถ
. . มาตรการทียังไม่ถงึ เวลาปฏิบตั ิ : ทางโครงการมีแผนซ้อมอพยพหนีไฟในเดือนพฤศจิกายน
ทังนี บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม เพือเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะทีอาจจะ
มีผลต่อคุณภาพสิงแวดล้อมภายในโครงการและต่อพืนทีโดยรอบ

5.2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) The Bangkok Residences (Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai) (ระยะดําเนินการ)
ครังที 1 ประจําปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

5.2.1 คุณภาพอากาศ
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะดําเนินการ บริเวณลานจอดรถชัน ของโครงการ
โดยมีดชั นีต รวจวัดประกอบด้ว ยปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน ไมครอน (PM10)
ดําเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 พบว่า ทุกดัชนีคุณภาพอากาศทีทําการตรวจวิเคราะห์มคี ่าอยู่ใน
ี
าหนด อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศในช่วงเวลาอืนๆ อาจมีค่าแตกต่างจากช่วงเวลาทีทําการตรวจวัดได้
เกณฑ์ทมาตรฐานกํ
เนืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมอิ ากาศทีแตกต่างกัน กิจกรรมของ
ชุ ม ชนทีอยู่ใ กล้เ คีย ง และกิจ กรรมของโครงการ เป็ น ต้ น ดัง นัน เพือเป็ น การป้ อ งกัน มิใ ห้กิจ กรรมการของโครงการ
ไปสร้างผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียง ทางโครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด
5.2.2 คุณภาพนําใช้
จากผลสรุ ป ของการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ าใช้ ดํ า เนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – มิถุนายน 2564 เมือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที (พ.ศ. ) เรือง
นําบริโภคในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท พบว่า ทุกดัชนีททํี าการตรวจวิเคราะห์มคี ่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด สําหรับเชือ
แบคทีเรีย Legionella pneumophila ไม่มมี าตรฐานในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง นําบริโภคในภาชนะบรรจุ ทปิี ด
สนิท แต่ เ มือนํ าไปเทีย บกับ ประกาศกรมอนามัย เรือง ข้อ ปฏิบ ัติการควบคุมเชือลีจิโอเนลลาในหอผึงเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนําใช้ของ
โครงการต่อไปอย่างต่อเนือง เพือเป็ นการเฝ้ าระวังการเปลียนแปลงคุณภาพนํา
5.2.3 คุณภาพนําทิ ง
จากผลสรุ ป ของการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ าทิ ง ดํ า เนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – มิถุนายน 2564 เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อ ม
(พ.ศ. ) เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่า
ทุกดัชนีคุณภาพนําทิง ทีทําการตรวจวิเคราะห์มคี ่าอยู่ในเกณฑ์ทมาตรฐานกํ
ี
าหนด อย่างไรก็ตาม คุณภาพนําทิงในช่วงเวลา
อืนๆ อาจมีค่าเปลียนแปลงไป ขึนอยู่กบั กิจกรรมในช่ว งเวลานันๆ และทางโครงการควรทําความสะอาดบ่ อพักนํ าทิงของ
โครงการตามระยะเวลาทีกําหนด

……………………………………………………………..

จัดทําโดย
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
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