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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำร
บริ ษทั เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “เจ้ำของโครงกำร” เป็ นบริ ษ ทั ที่จด
ทะเบียนในรู ปนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์มีควำมประสงค์พฒั นำที่ดินบนเนื้อที่ 3 ไร่
2 งำน 38 ตำรำงวำ ตั้ งอยู่ บ นถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 64 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหำนคร เพื่ อให้ บ ริ ก ำรที่ พ กั อำศัยในรู ปแบบอำคำรชุ ดพักอำศัยภำยใต้ชื่อ “โครงกำร The Nest
Sukhumvit 64” โดยมีกลุ่มเป้ ำหมำยหลักเป็ นลูกค้ำประเภทบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งกำรที่พกั อำศัยในย่ำนเขตพระ
โขนง บนทำเลที่มีศกั ยภำพ พร้อมพรั่งด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกและสำธำรณู ปโภค
โครงกำรได้มอบหมำยให้ บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็ นผูจ้ ดั ทำ
และเสนอรำยงำนกำรวิ เครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของโครงกำร ให้ ส ำนัก งำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรดำเนิ นโครงกำร ซึ่ งทำงสำนักงำนฯ
ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้ำนอำคำร กำรจัดสรรที่ ดิน และบริ กำรชุ มชน ในกำรประชุ มครั้ งที่ 32/2560 เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2560
คณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรฯ มีมติให้ควำมเห็ นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงกำร
The Nest Sukhumvit 64 ของบริ ษทั เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด โดยให้บริ ษทั เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี
จำกัด เจ้ำของโครงกำรปฏิ บตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรำยงำนฯ อย่ำงเคร่ งครัด ตำมหนังสื อแจ้งที่ ทส 1009.5/14249 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560
เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลกำรพิจำรณำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้มอบหมำยให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ฯในเครื อ
ของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลำย แอนด์เซอร์ วิส จำกัด และเป็ นห้องปฏิ บตั ิกำรวิเครำะห์ เอกชนที่ได้รับอนุ ญำตจำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขทะเบียน ว – 118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุ ณภำพสิ่ งแวดล้อม และจัดทำรำยงำนผลกำร
ปฏิ บ ัติ ตำมมำตรกำรป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบคุ ณ ภำพ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อนำเสนอผลกำรปฏิ บตั ิงำนต่อสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
และหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ได้รับทรำบผลกำรติ ดตำมตรวจสอบและพิ จำรณำให้ ข ้อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม อี กทั้ง
ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขกำรปฏิ บ ัติ ให้ มี ค วำมถู ก ต้อ งเหมำะสมและก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อคุ ณ ภำพ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

1 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมำตรกำร
ติ ด ตำมตรวจสอบคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ มโครงกำร The Nest Sukhumvit 64 ของบริ ษ ัท
เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด ช่วงระยะก่อสร้ำง
1.2.2 เพื่อนำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมมำเปรี ยบเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่หน่วย
รำชกำรกำหนด และนำไปเป็ นแนวทำงในกำรจัดระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทำงป้ องกันและลดมลภำวะที่อำจจะมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อมภำยใน
โครงกำรและต่อพื้นที่รอบโครงกำร
1.2.4 เพื่ อสรุ ปเป็ นข้อมู ลคุ ณภำพสิ่ งแวดล้อมในกำรนำเสนอกับองค์กรและหน่ วยงำนต่ ำง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องในกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อระเบียบที่กำหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทำงบริ ษทั เอง
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

1.3

ขอบเขตกำรศึกษำ
ด ำเนิ น กำรรวบรวมผลกำรปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรกำรป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของ
โครงกำร The Nest Sukhumvit 64 ที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อเห็ นชอบรำยงำนฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสำรเพื่อเป็ น
หลักฐำนประกอบผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่รอบคลุมในประเด็น
ต่ำง ๆ เช่ น สภำพภูมิประเทศ คุณภำพอำกำศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ควำมสั่นสะเทือน กำรบำบัด
น้ ำ เสี ย กำรระบำยและกำรป้ อ งกัน น้ ำ ท่ ว ม กำรจัด กำรมู ล ฝอย สภำพเศรษฐกิ จ และสั ง คม สำธำรณสุ ข
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
กำรจัดทำรำยงำนฯ จะดำเนิ นกำรตำมแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุ ณภำพสิ่ งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนัก
วิ เครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
มีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนต่อไปนี้
1.4.1 ตรวจสอบผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และข้อก ำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยคณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำร
สิ่ ง แวดล้อ มของส ำนัก นโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ข อบเขตของกำร
ดำเนินงำนดังต่อไปนี้
 จัด ท ำตำรำงผลกำรปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรกำรป้ อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่กำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรกำรได้อย่ำงครบถ้วน
2 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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เสนอมำตรกำรป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภำพปั จจุบนั ที่เปลี่ ยนแปลง
ไปจำกมำตรกำรป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

1.4.2 ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียงโครงกำร
ตำมก ำหนดไว้ใ นรำยงำนกำรวิ เครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และรำยละเอี ย ดกำรตรวจวัด คุ ณ ภำพ
สิ่ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลกำรนำเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัชนี ในกำรตรวจวัด วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง วิธีกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงตำมที่กำหนดใน
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมำตรกำรที่เป็ นยอมรับของหน่วยงำน
รำชกำรไทย
 ผลกำรตรวจวัดคุ ณภำพสิ่ งแวดล้อมวิเครำะห์ ผล และเปรี ยบเทียบกับมำตรฐำนคุ ณภำพ
สิ่ งแวดล้อมของหน่วยงำนรำชกำรไทย
 แสดงภำพถ่ำยขณะทำกำรเก็บตัวอย่ำง ภำพเครื่ องมื อขณะตรวจวัดและภำพถ่ ำยสถำนที่
ตรวจวัด
1.5

แผนกำรดำเนินกำร
จำกรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงกำร The Nest Sukhumvit 64 ของบริ ษทั เดอะเนสท์

พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัดโดยรำยงำนผลกระทบสิ่ งแวดล้อมผ่ำนกำรเห็ นชอบจำกสำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2560 ทำงบริ ษทั เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด
จึ ง ได้จ ัด ให้ มี แ ผนกำรก่ อ สร้ ำ งโครงกำรและแผนติ ด ตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม แสดงดัง
ตำรำงที่ 1.5-1 และ ตำรำงที่ 1.5-2

3 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตำรำงที่ 1.5-1 แผนกำรก่อสร้ำง

4 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตำรำงที่ 1.5-2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม
1. สภำพภูมิประเทศ
2. คุณภำพอำกำศ
3. ระดับเสี ยง
4. ควำมสัน่ สะเทือน

5. กำรพังทลำยของดิน
6. คุณภำพน้ ำ

ตำแหน่ งตรวจวัด
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร 2 จุด
- บริ เวณโรงเรี ยนศรี วฒั นำบริ หำรธุรกิจ 1 จุด*
- ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร 2 จุด
- บริ เวณโรงเรี ยนศรี วฒั นำบริ หำรธุรกิจ 1 จุด*
- ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร 2 จุด
- บริ เวณโรงเรี ยนศรี วฒั นำบริ หำรธุรกิจ 1 จุด*
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำง
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำง
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- บ่อพักน้ ำสุดท้ำยก่อนระบำยออกจำกโครงกำร 2 จุด

ม.ค.



แผนกำรตรวจวัดประจำปี 2562
ก.พ.
มี.ค.
เม.ษ.
พ.ค.









มิ.ย.
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หมำยเหตุ :  ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรที่กำหนด
: * เนื่องจำกบริ เวณโรงเรี ยนศรี วฒั นำบริ หำรธุรกิจปิ ดดำเนิ นกำร จึงมีกำรเปลี่ยนจุดตรวจวัดเป็ นโรงเรี ยนพูนสิ นตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562
: ** ไม่ได้ดำเนินกำรตรวจวัด เนื่องจำกบ่ออยูร่ ะหว่ำงกำรปรับปรุ ง

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ The Nest Sukhumvit 64 (ระยะก่อสร้ าง) ระหว่ างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

ตำรำงที่ 1.5-2 (ต่ อ) แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ งตรวจวัด

7. กำรระบำยน้ ำและกำรป้ องกันน้ ำท่วม
8. กำรป้ องกันอัคคีภยั
9. กำรจัดกำรมูลฝอย
10. กำรมีส่วนร่ วมของประชำชน

- รำงระบำยน้ ำบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- ที่พกั มูลฝอยบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำง
- ครัวเรื อน ประชำชน และสถำนประกอบกำรที่ อยู่ในระยะ
100 เมตร จำกขอบเขตพื้นที่โครงกำร

11. สำธำรณสุข อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

- คนงำนก่อสร้ำง
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำง
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำงในระยะ 100 เมตร
โดยรอบพื้นที่โครงกำร
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้ำงในระยะ 100 เมตร
โดยรอบพื้นที่โครงกำร

12. กำรบดบังทิศทำงลม/แสงแดด
13. กำรบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์
หมำยเหตุ :  ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรที่กำหนด

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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1.6

สถำนภำพของโครงกำรปัจจุบัน
สถำนภำพของโครงกำรในปั จจุบ นั เมื่ อเดื อนพฤษภำคม 2562 พบว่ำ เฟส 1โครงกำรได้ส่ งมอบ
อำคำร เรี ย บร้ อ ยแล้ว (ดั งเอกสำรแนบที่ 15) และ เฟส 2 อยู่ระหว่ำ งช่ ว งงำนโครงสร้ ำ งอำคำร แสดง
สถำนภำพกำรก่อสร้ำงในปั จจุบนั ได้ดงั ภำพที่ 1.6-1

เฟส 1
เฟส 2
ภำพที่ 1.6-1 สถำนภำพกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปั จจุบนั

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

