รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18
(ระยะก่อสร้าง)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำร
โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 ตั้งอยูท่ ซี่ อยประชาราษฎร์บาเพ็ญ 13 (ถนนซอย 20 มิถุนา) แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร พื้นที่โครงการประมาณ 2-2-35 ไร่ หรื อ 4,140 ตารางเมตร ประกอบด้วย
อาคาร 8 ชั้น (ไม่มีช้ นั ใต้ดิน) จานวน 2 อาคาร และอาคารสานักงานสู ง 2 ชั้น จานวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย
รวมทุ ก อาคารเท่ า กับ 12,508 ตารางเมตร ห้ อ งชุ ด พัก อาศัย 270 ห้ อ ง ดัง นั้ น บริ ษ ัท ออลล์ อิ น สไปร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ จึงได้เล็งเห็นถึงความ
เหมาะสมของพื้นที่ดงั กล่าว ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มวัยทางาน และบุคคลทัว่ ไปต้องการที่พกั ที่ไม่ห่างจากที่ทางาน หรื อผูท้ ี่มีถิ่นพานักอาศัยบริ เวณใกล้เคียง
ที่ตอ้ งการพื้นที่ในการขยายครอบครัว โครงการจึงเป็ นอีกทาเลหนึ่ งที่สามารถตอบสนองความต้อ งการใน
การพักอาศัยย่านใจกลางเมืองได้เป็ นอย่างดี
โครงการ ดิ เอ็ ก เซล รั ช ดา 18 ด าเนิ น การโดยบริ ษ ัท ออลล์ อิ น สไปร์ ดี เวลลอปเม้น ท์ จ ากัด
(มหาชน) ตั้ง อยู่เลขที่ 4345 ภิ รั ช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุ ขุม วิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในขั้นของการอนุ ญาตก่อ สร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม เรื่ อ ง กาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรื อ กิ จการซึ่ งต้อ งจัด ท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
พ.ศ. 2555 ที่กาหนดให้อาคารอยูอ่ าศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มี จานวนห้องพักตั้งแต่
80 ห้องขึ้นไป หรื อมีพ้นื ที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดาเนิ นการ
พิจารณาให้ความเห็นในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) แล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่ ทส 1010.5/4488
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดังแสดงในภำคผนวก ก-1
โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 ต่อ ไปนี้ จะเรี ยกว่า “โครงการ” ได้ว่าจ้างหน่ วยงานกลาง คือ บริ ษทั
เอ็นไวร์โปร จากัด ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบี ยน ว-156 ดังแสดงในภำคผนวก ก-2 ซึ่ งต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่า “Third Party” เป็ นผู ้ต รวจวัด และ
วิเคราะห์ดชั นี คุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมใน
บริ ษทั เอ็นไวร์ โปร จากัด (ฉบับระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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(ระยะก่ อสร้ า ง) ตลอดจน เป็ น ผู ้จ ั ด ท ารายงาน ผลการปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการฯ (ระยะก่ อ สร้ า ง)
ระหว่างเดื อ นกัน ยายน - ธัน วาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ เสนอต่ อ หน่ วยงานผูอ้ นุ ญ าตและส านั ก งานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริ ษทั เอ็นไวร์ โปร จากัด (ฉบับระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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1.2 รำยละเอียดโครงกำร
1.2.1 ที่ต้งั โครงกำร
โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ ี่
ซอยประชาราษฎร์บาเพ็ญ 13 (ถนนซอย 20 มิถุนา ) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร สาหรับ
พื้นที่โดยรอบเป็ นพื้นที่อาศัยประเภทบ้านอยูอ่ าศัย อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังรู ปที่ 1-1 ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ซอย 20 มิถุนา แยก 19 และคลองชวดบางจาก ถัดไปเป็ นที่ดิน
บุคคลอื่นมีสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ สถานประกอบการ อาคารโรงแรม
อาคารอยูอ่ าศัยรวม และบ้านปูน 2 ชั้น
ซอย 20 มิถุนา แยก21 ถัดไปเป็ นที่ดินบุคคลอื่น มีสิ่งปลูกสร้าง
อพาร์ทเมนท์ 6 ชั้นบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น โกดัง 1 ชั้น
คลองชวดบางจาก ถัดไปเป็ นที่ดินบุคคลอื่น มีสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่
บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
ซอย 20 มิถุนา และหอพักอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น และ 4 ชั้น

1.2.2 กำรคมนำคมเข้ ำสู่ พื้นที่โครงกำร
โครงการตั้งอยูท่ า้ ยซอยประชาราษฎร์บาเพ็ญ 13 (ถนนซอย 20 มิถุนา) มีโครงข่ายถนนและระบบ
ขนส่ ง มวลชนที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ถนนประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ 13 ถนนรั ช ดาภิ เษก ถนนประชาอุ ทิ ศ
ถนนเทียนร่ วมมิตร และเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ดังนี้
เส้ นทำงจำก
แยกรัชดา 18

แยกรัชดา 18 (ต่อ)

ขำเข้ำ (Ingress)
ขำออก (Egress)
 จากถนนรั ช ดาภิ เษกทิ ศมุ่ งใต้ เข้าสู่ แ ยกซอย  ออกจากโครงการฯ เลี้ ย วขวา เข้าสู่ ซ อย 20
รั ช ด าภิ เษ ก 18 แ ล้ ว เลี้ ยว ซ้ ายเข้ า สู่ แ ย ก
มิถุนา มุ่งหน้าทิ ศเหนื อ ระยะทาง 85 เมตร เข้า
รัชดาภิเษก
สู่แยก 20 มิถุนา
 มุ่งหน้า ทิ ศตะวัน ออก บนซอยรั ชดาภิ เษก 18  เลี้ ย วซ้า ยที่ แ ยก เข้าสู่ ซ อยรั ช ดาภิ เษก 18 มุ่ ง
ระยะทาง 1.10
หน้าทิศ
กิโลเมตร เข้าสู่แยก 20 มิถุนา
ตะวัน ตก ระยะทาง 1.10 กิ โ ลเมตรเข้ า สู่ แ ยก
 เลี้ ยวขวาที่ แ ยก 20 มิ ถุ น า เข้าสู่ ซ อย 20 มิ ถุ น า รัชดาภิเษก 18
มุ่งหน้าทิ ศมุ่งใต้ ระยะทาง 85 เมตร เลี้ ย วซ้า ย  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก ทิศมุ่งใต้
เข้าสู่โครงการ

บริ ษทั เอ็นไวร์ โปร จากัด (ฉบับระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เส้ นทำงจำก
แยกห้วยขวาง









ขำเข้ำ (Ingress)
จากถน นรั ชดาภิ เษกทิ ศมุ่ ง ใต้ ห รื อถน น
รั ช ด า ภิ เษ ก ทิ ศ มุ่ ง เห นื อ ห รื อ ถ น น
ประชาสงเคราะห์ ทิศทิ ศมุ่งเข้าตะวันออกเข้าสู่
แยกห้วยขวาง
จากห้ ว ยขวางมุ่ ง เข้ า สู่ ถนนประชาราษฎร์
บาเพ็ญทิ ศตะวันออก ระยะทาง 700 เมตร เข้าสู่
แยกประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ แล้วเลี้ ย วซ้ายเข้า สู่
ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ
มุ่ งตรงบนถนนประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ ทิ ศ มุ่ ง
เหนื อ ระยะ 80 เมตร เข้าสู่ ถนนประชาราษฎร์
บาเพ็ญ 13
มุ่ งตรงถนนประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ 13 ทิ ศมุ่ ง
เห นื อระยะทาง 540 เมตร เลี้ ยวขวาเข้ า สู่
โครงการ
จากซอย 20 มิถุนาทิศมุ่งใต้ เข้าสู่ แยก 20 มิ ถุนา
มุ่งตรงเข้าสู่ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ 13

ซอย 20 มิถุนา



ซอย 20 มิถุนา (ต่อ)

 เข้าสู่ ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ 13 มุ่งหน้าทิ ศ
มุ่ ง ใต้ ระยะท าง 85 เมตร เลี้ ยวซ้ า ยเข้ า สู่
โครงการฯ
 จากซอยรั ชดา 18 ทิ ศมุ่งตะวันตก เข้าสู่ แยก 20
มิถุนา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอย 20 มิถุนา 13
 เข้าสู่ ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ 13 มุ่งหน้าทิ ศ
มุ่ ง ใต้ ระยะท าง 85 เมตร เลี้ ยวซ้ า ยเข้ า สู่
โครงการ

ซอยรัชดา 18 ทิศมุ่งตะวันตก

บริ ษทั เอ็นไวร์ โปร จากัด (ฉบับระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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ขำออก (Egress)
อ อ ก จ าก โ ค ร งก ารเลี้ ย ว ซ้ าย เข้ า สู่ ถ น น
ประชาราษฎร์ บาเพ็ญ 13
มุ่งหน้าถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ ญ 13 ทิ ศมุ่งใต้
ระยะทาง540 เมตร เข้า สู่ ถ นนประชาราษฎร์
บาเพ็ญ
มุ่ ง หน้ า ถนนประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ ทิ ศมุ่ งใต้
ระยะทาง 80 เมตร เข้า สู่ แ ยกประชาราษฎร์
บาเพ็ญ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ
ทิศมุ่งเหนื อ
มุ่ งหน้ า บนถนนประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ ทิ ศ มุ่ ง
ตะวัน ตก ระยะทาง 700 เมตร เข้า สู่ แ ยกห้ ว ย
ขวางเลี้ ยวขวาเข้าสู่ ถนนรั ชดาภิ เษกทิ ศมุ่งเหนื อ
หรื อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกทิศมุ่งใต้ หรื อ
สามารถมุ่งตรงสู่ถนนประชาสงเคราะห์
ออ ก จาก โค รงก ารฯ เลี้ ยวข วาเข้ า สู่ ถ น น
ประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ 13 มุ่ ง หน้ า ทิ ศ เหนื อ
ระยะทาง 85 เมตร เข้าสู่แยก
20 มิถุนา ทิศมุ่งเหนื อ

 ออกจากโครงการฯ เลี้ ยวข วา เข้ า สู่ ถ น น
ประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ 13 มุ่ ง หน้ า ทิ ศ เหนื อ
ระยะทาง 85 เมตร เข้าสู่แยก 20 มิถุนา
 เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัชดา 18 ทิศมุ่งตะวันออก
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รู ปที่ 1.1 ผังแสดงที่ต้งั โครงกำร
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รู ปที่ 1.2 เส้ นทำงกำรเดินทำงเข้ำ - ออกพื้นที่โครงกำร
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1.3 ประเภทและขนำดของโครงกำร
โครงการ ดิ เอ็ ก เซล รั ช ดา 18 พื้ น ที่ โ ครงการประมาณ 2-2-35 ไร่ หรื อ 4,140 ตารางเมตร
ประกอบด้วย อาคาร 8 ชั้น (ไม่มีช้ นั ใต้ดิน) จานวน 2 อาคาร และอาคารสานักงานสูง 2 ชั้น จานวน 1 อาคาร
พื้นที่ใช้สอยรวมทุกอาคารเท่ากับ 12,508 ตารางเมตร ห้องชุดเพือ่ พักอาศัย 270 ห้อง
1.4 กำรใช้ พื้นที่โครงกำร
1) อำคำร A
เป็ นอาคาร 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
ชั้นล่าง (ชั้น 1)
:
จัดเป็ นพื้นที่จอดรถและทางวิง่ ห้องตูจ้ ดหมาย ห้องโถงต้อนรับ บันได
ลิฟต์ ห้องไฟฟ้า ห้องปั๊ มน้ า
ชั้น 2 ถึง ชั้น 8
:
เป็ นห้องพัก รวม 25 ห้องรวม 175 ห้อง รวมถึงบันได โถงลิฟต์ ทางเดิน
ห้องไฟฟ้า ห้องประปา ห้องเก็บของ และห้องพักขยะประจาชั้น
ดาดฟ้า
:
จัดเป็ นห้องประปา บันได และพื้นที่สีเขียว
2) อำคำร B
เป็ นอาคาร 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
ชั้นล่าง (ชั้น 1)
:
จัดเป็ นที่จอดรถและทางวิง่ ห้องเอนกประสงค์ ห้องจดหมาย บันได ลิฟท์
ห้องเครื่ องไฟฟ้า ห้องปั๊ มน้ า และห้องน้ าชายหญิง
ชั้น 2
:
เป็ นห้องพัก รวม 11 ห้องรวม 11 ห้อง รวมถึงบันได โถงลิฟต์ ทางเดิน
ห้องไฟฟ้า ห้องประปา ห้องเก็บของ และห้องพักขยะประจาชั้น
ชั้น 3 ถึง ชั้น 8
:
เป็ นห้องพัก ชั้นละ 14 ห้องรวม 84 ห้อง รวมถึงบันได โถงลิฟต์ ทางเดิน
ห้องไฟฟ้า ห้องประปา ห้องเก็บของ และห้องพักขยะประจาชั้น
3) อำคำร C
เป็ นอาคาร 2 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
ชั้นล่าง (ชั้น 1)
:
จัดเป็ นที่จอดรถและทางวิง่ ห้องโถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า ห้องน้ าชายหญิง
บันได และที่จอดรถ
ชั้น 2
:
ห้องนิติบุคคล
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1.5 น้ำใช้
1) ปริ มาณน้ าใช้
ปริ มาณน้ าใช้ของโครงการ ประมาณ 182.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จาแนกเป็ นปริ มาณน้ าใช้อาคาร A
เท่ากับ 109.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริ มาณน้ าใช้อาคาร B เท่ากับ 70.73 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริ มาณน้ าใช้
อาคาร C เท่ากับ 0.86 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2) แหล่งน้ าใช้
พื้นที่ โครงการอยู่ในเขตประปานครหลวง สาขาพญาไท โครงการรับ น้ าประปาจากการประปา
นครหลวง โดยมีจุดเชื่อมท่อประปาใกล้กบั ทางเข้า - ออกด้านหน้าโครงการ น้ าประปาจะผ่านมิเตอร์น้ าของ
การประปานครหลวงเข้าสู่ อ าคารโครงการ โดยแต่ล ะอาคารมี ถงั สารองน้ า และระบบส่ งท่ อส่ งน้ าประปา
ดังนี้
2.1) อาคาร A และอาคาร C
น้ าประปาที่ผ่านมิเตอร์น้ าของการประปานครหลวง จะผ่านท่อน้ าประปาของโครงการขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 21/2 นิ้ ว มาเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินก่อนจะใช้เครื่ องสู บน้ าขึ้นไปเก็บกักยังถังเก็บกักยังถัง
เก็บน้ า บนชั้นหลังคา ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ ว (100 มิลลิเมตร) น้ าในถังเก็บน้ าบนชั้นหลังคา
จะถูกจ่ายไปยังส่ วนต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่ช้ นั ล่างถึงชั้น 4 โดยใช้ระบบ Gravity Flow ผ่านท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ ว จากนั้นส่งน้ าผ่านท่อด้วยขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 3 นิ้ ว 21/2 นิ้ ว
11/2 นิ้ ว 11/4 นิ้ ว 1 นิ้ ว และ3/4 นิ้ ว เพื่อเข้าสู่ ห้อ งพักอาศัย ตามลาดับ ส่ วนชั้นที่ 5 ถึงชั้น 8 ทาการจ่ายน้ าด้วย
ระบบเครื่ องสูบน้ าเพิ่มแรงดัน จานวน 2 เครื่ อง ทางานสลับกัน ผ่านท่อขนาดเส้นขนาด 3 นิ้ว จากนั้นส่ งน้ า
ผ่านท่อขนาดเส้นขนาด 3 นิ้ ว จากนั้นส่ งน้ าผ่านท่อด้วยขนาดต่างๆ ตั้งแต่ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
3 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 3/4 นิ้ว เช่นเดียวกับขนาดท่อประปาชั้นล่างถึงชั้น 4
สาหรับ น้ าเพื่อ การดับเพลิ ง โครงการจะสารองน้ าดับเพลิ งบนชั้นหลังคา ผ่านท่ อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ซึ่งเป็ นท่อยืนสาหรับจ่ายน้ าให้กบั ตู ้ FHC แต่ละชั้นของอาคาร
ถังเก็บน้ าสารองอาคาร ประกอบด้วย
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาดเก็บกัก 108 และ 104 ลูกบาศก์เมตร
- ถังเก็บน้ าชั้นบนหลังคา ขนาดกักเก็บ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง
- ถังเก็บน้ าสารองดับเพลิง ขนาดกักเก็บ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง
2.2) อาคาร B
น้ าประปาที่ผ่านมิ เตอร์ น้ าของการประปานครหลวง จะผ่านท่อ น้ าประปาของโครงการ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21/2 นิ้ว มาเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินก่อนจะใช้เครื่ องสูบน้ าขึ้นไปเก็บกักยังถังเก็บ
กักยังถังเก็บน้ า บนชั้นหลังคา ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) น้ าในถังเก็บน้ าบนชั้น
หลังคาจะถูกจ่ายไปยังส่ วนต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่ช้ นั ล่างถึงชั้น 4 โดยใช้ระบบ Gravity Flow ผ่านท่อ
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ ว จากนั้นส่งน้ าผ่านท่อด้วยขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 3
นิ้ ว 21/2 นิ้ ว 11/2 นิ้ ว 11/4 นิ้ ว 1 นิ้ ว และ3/4 นิ้ ว เพื่อเข้าสู่ ห้อ งพักอาศัย ตามลาดับ ส่ วนชั้นที่ 5 ถึงชั้น 8 ทาการ
จ่ายน้ าด้วยระบบเครื่ อ งสู บน้ าเพิ่มแรงดัน จานวน 2 เครื่ อ ง ทางานสลับกัน ผ่านท่อ ขนาดเส้นขนาด 3 นิ้ ว
จากนั้นส่ งน้ าผ่านท่อขนาดเส้นขนาด 3 นิ้ ว จากนั้นส่ งน้ าผ่านท่อ ด้วยขนาดต่างๆ ตั้งแต่ ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 3/4 นิ้ว เช่นเดียวกับขนาดท่อประปาชั้นล่างถึงชั้น 4
สาหรับ น้ าเพื่อ การดับเพลิ ง โครงการจะสารองน้ าดับเพลิ งบนชั้นหลังคา ผ่านท่ อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ซึ่งเป็ นท่อยืนสาหรับจ่ายน้ าให้กบั ตู ้ FHC แต่ละชั้นของอาคาร
ถังเก็บน้ าสารองอาคาร ประกอบด้วย
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาดเก็บกัก 89 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง และ 96 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง
- ถังเก็บน้ าชั้นบนหลังคา ขนาดกักเก็บ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง
- ถังเก็บน้ าสารองดับเพลิง ขนาดกักเก็บ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง
1.6 กำรบำบัดน้ำเสี ย
โครงการจะติ ดตั้งระบบบ าบัด น้ าเสี ยแยกแต่ ล ะอาคาร โดยน้ าเสี ยที่ เกิ ด ขึ้น ภายในอาคารจะถู ก
รวบรวมไปยังระบบบาบัดน้ าเสียของอาคาร เพื่อบาบัดน้ าเสียเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อ
สาธารณะต่อไป รายละเอียดของระบบบาบัดน้ าเสียแต่อาคาร ดังนี้
1) อาคาร A และอาคาร C
ติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสียไว้ใต้ดินบริ เวณที่จอดรถชั้นล่างของอาคาร น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นภายในอาคาร A
และอาคาร C จะถูกรวบรวมไปยังระบบบาบัดน้ าเสี ยของอาคาร ซึ่ งเป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยชนิ ดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge –Extended Aeration) ขนาดบาบัด 100 ลู กบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถัง
ดักไขมัน ถังแยกตะกอน ถังปรับสภาพน้ าเสี ย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน ถังเก็บน้ าผ่านการ
บาบัด ถังเก็บตะกอน
2) อาคาร B
ติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสียไว้ใต้ดินบริ เวณที่จอดรถชั้นล่างของอาคาร น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นภายในอาคาร B
จะถูกรวบรวมไปยังระบบบาบัดน้ าเสียของอาคาร ซึ่ งเป็ นระบบบาบัดน้ าเสียชนิ ดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ ง
(Activated Sludge - Extended Aeration) ขนาดบาบัด 70 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยก
ตะกอน ถังปรับสภาพน้ าเสี ย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน ถังเก็บน้ าผ่านการบาบัด ถังเก็บ
ตะกอน
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3) อาคาร C
น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นภายในอาคาร C จะถูกส่ งไปบาบัดที่ถงั บาบัดของอาคาร A โดยน้ าเสียและสิ่ งปฏิกูล
จากห้องน้ า จะระบายลงสู่ ท่อรวบรวมน้ าเสี ย และท่อรวบรวมน้ าโสโครกและสิ่ งปฏิกูล ลงสู่ ท่อรวบรวมน้ า
เสียของอาคาร และส่งไปบาบัดที่อาคาร A
1.7 กำรระบำยน้ำ
ระบบระบายน้ าในโครงการเป็ นระบบระบายน้ าแบบแยก (Separated System) โดยแยกระบบระบาย
น้ าทิ้งออกจากระบบระบายน้ าฝน ดังนี้
1) ระบบระบายน้ าทิ้ง
2) ระบบระบายน้ าฝน
จากรายการคานวณระบบระบายน้ าและบ่อหน่ วงน้ า พบว่า อัตราการระบายน้ าฝนก่อนการพัฒนา
โครงการเท่ากับ 0.021 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และปริ มาณน้ าฝนหลังการพัฒนาโครงการ 0.065 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที โครงการจะต้องหน่ วงน้ าส่ วนเกิน 98.84 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาต่อการระบายน้ าของท่อ
ระบายน้ าวสาธารณะ และป้องกันปั ญหาน้ าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการโครงการ
โครงการได้จดั ให้มีบ่อหน่ วงน้ า ขนาด 120.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริ มาณน้ าส่วนเกิน
ได้ท้ งั หมดภายในบ่อหน่ วงน้ า ติดตั้งเครื่ องสู บ จานวน 2 เครื่ อง โดยทางาน 1 เครื่ อง สารอง 1 เครื่ อง อัตรา
การสู บไม่เกิน 0.021 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อสู บน้ าออกจากบ่อหน่ วงน้ าผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ า และท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดชัน 1:400 ออกสู่ทางระบายน้ าด้านหน้าโครงการ
1.8 จรำจร
1) ทางเข้าออกโครงการ
ทางเข้าออกโครงการมี ห นึ่ งแห่ ง ด้านหน้าโครงการ เชื่ อ มต่ อ กับ ซอยประชาราษฎร์ บ าเพ็ญ 13
(ถนนซอย 20 มิถุนา)
2) ถนนภายในโครงการ
ถนนภายในโครงการเป็ นคอนกรี ต ความกว้าง 6.00 เมตร จัด การเดิ น รถแบบเดิ น รถทางเดี ย ว
โดยกาหนดให้การเดินทางรถจากทางเข้า - ออกโครงการ
3) พื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
โครงการออกแบบที่จอดรถไว้ท้ งั หมด 96 คัน และจัดที่จอดรถจักรยายนต์ ไว้หลังอาคาร B จานวน
13 คัน ทางเท้าด้านหน้าโครงการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติ กรุ งเทพมหานคร เรื่ องการตัดคัดหินทางเท้า
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1.9 กำรจัดกำรมูลฝอย
(1) ห้ องพักมูลฝอยประจำชั้ น โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจาชั้นภายในแต่ล่ะชั้น ตั้งแต่
ชั้นที่ 2-8 จานวน 1 ห้อ ง/ชั้น โดยภายในห้อ งพักมู ลฝอยประจาชั้นแต่ละห้องจะตั้งมูล ฝอยขนาด 120 ลิตร
จานวน 4 ถัง/ชั้น/ห้อ ง (ถังมู ล ฝอยเปี ยก(ถังสี เขียว) 1 ถัง ถังมู ล ฝอยทัว่ ไป (ถังสี น้ าเงิน) 1 ถัง ถังมู ล ฝอยรี
ไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย(ถังสี แดง) 1 ถัง )จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดจัดเก็บมูล
ฝอยไปไว้ที่หอ้ งพักมูลฝอยรวมโครงการโดยพนักงานของโครงการรวบรวมมูลฝอยใส่ ถุงพลาสติกแยกตาม
ประเภทมูลฝอยและมัดปากถุงให้แน่ น โดยใช้รถเข็นพร้อมมีภาชนะวางรองรับเพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้มีการ
ร่ วงตกหล่ นขณะลาเรี ยง หลังจากนั้นล าเลี ยงมาต่อ ไปยังห้อ งพักมู ล ฝอยรวมในช่ วงเวลา 13.00-14.00 น.
ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่รบกวนผูพ้ กั อาศัยน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยประจาชั้น
พนักงานทาความสะอาดจะรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทจากห้องพักมูลฝอยประจาชั้นใส่ถุงพลาสติกแยกสี
ตามประเภทมูลฝอย ก่อนนาไปเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยมูลฝอยเปี ยกใช้ถุงพลาสติกสี
ดา และมี ตวั อักษรพิม พ์อ ยู่ขา้ งถุ งว่า “มู ลฝอยเปี ยก” มู ล ฝอยรี ไ ซเคิล ใช้ถุงพลาสติกใส มู ล ฝอยทัว่ ไปใช้
ถุ งพลาสติ กสี ดา และมี ต ัวอักษรพิม พ์ขา้ งถุ งว่า “มู ล ฝอยทั่วไป” และมู ลฝอยอัน ตรายใช้ถุงพลาสติก ใช้
ถุงพลาสติกสีสม้ และมีตวั อักษรสีสม้ พิมพ์ไว้ขา้ งถุงว่า “มูลฝอยอันตราย”
(2) ห้ องพักมูลฝอยรวม โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริ เวณชั้น 1 ของอาคาร B โครงการ
โดยแบ่งเป็ น 4 ห้อง มีรายละเอียด ดังนี้
- ห้องพักมูลฝอยเปี ยก ใช้ในการรองรับมูลฝอยเปี ยกของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 4.62 ตาราง
เมตร ความจุ 5.544 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริ มาณมูลฝอย
เปี ยกที่เกิดขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ปริ มาณ 3.24 ลูกบาศก์เมตรได้อย่างเพียงพอ
- ห้อ งพัก มู ล ฝอยรี ไ ซเคิล มู ล ฝอยทั่วไป มู ล ฝอยอัน ตราย มี ข นาดรวม 9.40 ตารางเมตร
ความจุ 11.28 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสู งของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริ มาณมูลฝอยเปี ยก
ที่เกิ ดขึ้น ไม่ น้อ ยกว่า 3 วัน ปริ มาณ 3.90 ลู กบาศก์เมตร ปริ มาณมู ล ฝอยทัว่ ไปที่ เกิ ดขึ้นไม่ น้อ ยกว่า 3 วัน
ปริ มาณ 2.22 ลูกบาศก์เมตร และปริ มาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ปริ มาณ 1.95 ลูกบาศก์
เมตร ได้อย่างเพียงพอ
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1.10 กำรใช้ ไฟฟ้ ำ
1) ความต้องการใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้า
โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสาหรับอาคารและพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ในภาวะปกติ รวม 1,300
kVA จาแนกเป็ นโหลดไฟฟ้าของแต่ล่ะอาคาร ดังนี้
(1) อาคาร A และอาคาร C มี โ หลดไฟฟ้ าส าหรั บ อาคาร เท่ า กั บ 800 kVA จะรั บ
กระแสไฟฟ้าโดยการจ่ายไฟฟ้าแรงสู งจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ขนาด 24 kW ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดน้ ามัน (Oil-Immersed Type) ขนาด 800 kVA จานวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 kV เป็ น 240/416 V
(2) อาคาร B มีโหลดไฟฟ้าสาหรับอาคาร เท่ากับ 500 kVA จะรับกระแสไฟฟ้าโดยการจ่าย
ไฟฟ้าแรงสู งจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ขนาด 24 kW ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิ ดน้ ามัน (Oil-Immersed
Type) แผลงไฟ 24 kV เป็ น 240 kV เป็ น 240/416 V
สาหรับในกรณี ฉุกเฉิ น โครงการมี การติดตั้งไฟฟ้ าสารองใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง จากตูจ้ ่ายไฟสารอง
แบตเตอรี่ ข นาด 12 V ติ ด ตั้ง ไว้โ ถงทางเข้า อาคาร โถงลิ ฟ ต์ บัน ได ห้ อ งเครื่ อ งไฟฟ้ า ห้ อ งเครื่ อ งปั๊ ม
ห้องประปา เป็ นต้น
1.11 พื้นที่สีเขียว
โครงการได้มีการออกแบบให้มีพน้ื ที่สีเขียวรวมทั้งหมด 929.28 ตารางเมตร แบ่งเป็ น
- พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ขนาด 645.17 ตารางเมตร จัดไว้บริ เวณภายนอกอาคารทั้งหมด ทั้งนี้ พื้นที่สี
เขียวชั้นล่าง ที่โครงการนามาคิดเป็ นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะมีความกว้างของพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า
1 เมตร ไม่ซ้อนทับกับงานสุ ขาภิบาลของโครงการ และอยูน่ อกแนวอาคารปกคลุมดิน โดยพื้นที่สีเขียวชั้น
ล่าง จัดให้เป็ นพื้นที่ปลูกไม้ยนื ต้น ขนาด 625.50 ตารางเมตร พันธุไ์ ม้ยนื ต้นที่นามาปลูก ได้แก่ จิกน้ า สะเดา
บ้าน ไคร้ย อ้ ย ชงโค แคนา มะฮอกกานี ใ บเล็ ก จัด ให้เป็ นพื้ น ที่ ป ลู ก ไม้พุ่ ม และไม้ค ลุ ม ดิ น ได้แก่ โมก
หญ้ามาเลเชีย หญ้านวลน้อย หนวดปลาหมึกแคระ ชาไก่เขียว หลิวไต้หวัน พุดศุภโชค เข็มม่วง
- พื้นที่ สีเขียวชั้น ดาดฟ้ า ขนาดรวม 283.91 ตารางเมตร พันธุ์ไ ม้ยนื ต้น ที่น ามาปลู ก ได้แก่ จิกน้ า
พุดกังหัน ลีลาวดีดอกขาว จัดให้เป็ นพื้นที่ปลูกไม้พมุ่ และไม้คลุมดิน ได้แก่ ไทรอินโด หญ้านวลน้อย ต้อยติ่ง
ฝรั่ง พุดศุภโชค เข็มม่วง
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