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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำร

โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ เนสท์ สุ ขุม วิท 71) ตั้งอยู่ที่ ซ อยปรี ดีพ นมยงค์ 2
ถนนสุ ขุม วิท 71 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร มี ขนาดพื้ น ที่ 5-0-54 ไร่ หรื อ 8,216
ตารางเมตร เป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุ ด) ประกอบด้วยอาคารชุ ดพักอาศัย ขนาด
ความสู ง 8 ชั้น จานวน 5 อาคาร (ได้แก่ อาคารเอ อาคารบี อาคารซี อาคารดี และอาคารอี) และอาคารคลับ
เฮาส์ ความสู ง 2 ชั้น จา นวน 1 อาคาร (อาคารเอฟ) มีจานวนห้องชุดพักอาศัย 515 ห้อง ซึ่ งเป็ นแหล่งซื้ อ-ขาย
สิ นค้ า และบริ ก าร ระบบขนส่ งสาธารณะ ระบบโครงข่ า ยการคมนาคม หรื อระบบขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพมหานครหลายประเภท ระบบรถไฟฟ้ ามหานคร (รถไฟฟ้ า BTS) ที่ ใกล้พ้ืนที่ โครงการมากที่ สุ ด
ได้แก่ สถานี พระโขนง อยูบ่ นถนนสุ ขมุ วิท อยูห่ ่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ
710 เมตร ทั้งเชื่ อมต่อกับรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิ มรัชมงคล หรื อเชื่ อมต่อกับรถไฟฟ้ าเชื่ อมท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ทาให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและเกิดความคล่องตัวในการเดินทาง ซึ่ งตอบสนอง
ความต้องการที่พกั อาศัย การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ วและสิ่ งอานวยความสะดวกครบครันได้อย่างดี
โครงการได้มอบหมายให้ บริ ษทั เ อ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทา
และเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ
เนสท์ สุ ขุ ม วิ ท 71) ของบริ ษั ท เดอะเนสท์ พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ากั ด ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนิ นโครงการ ซึ่ งทางสานักงานฯ
ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุ มชน ในการประชุ มครั้งที่ 65/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ THE
NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ เนสท์ สุ ขุม วิท 71) ของบริ ษ ัท เดอะเนสท์ พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จากัด โดยให้
โครงการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที่ ทส 1010.5/17985.1 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2561
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ฯ ในเครื อ
ของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์เซอร์ วิส จากัด และเป็ นห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์ เอกชนที่ได้รับอนุ ญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบี ยน ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิ บ ัติ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
1 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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สิ่ งแวดล้อม เพื่อนาเสนอผลการปฏิ บตั ิงานต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้รับทราบผลการติ ดตามตรวจสอบและพิ จารณาให้ ข ้อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม อี กทั้ง
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขการปฏิ บ ัติ ให้ มี ค วามถู ก ต้อ งเหมาะสมและก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป
1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ
เนสท์ สุ ขมุ วิท 71) ของบริ ษทั เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
1.2.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วย
ราชการกาหนด และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
1.2.4 เพื่ อสรุ ป เป็ นข้อมู ลคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมในการน าเสนอกับองค์กรและหน่ วยงานต่ างๆที่
เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อระเบียบที่กาหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทางบริ ษทั เอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3

ขอบเขตกำรศึกษำ
ด าเนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของ
โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ เนสท์ สุ ขุมวิท 71) ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็ นชอบรายงานฯ
รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้อ มที่ รอบคลุ ม ในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น สภาพภู มิ ป ระเทศ คุ ณ ภาพอากาศโดยทั่วไป ระดับ เสี ย ง
โดยทัว่ ไป ความสั่นสะเทือน การบาบัดน้ าเสี ย การระบายและการป้ องกันน้ าท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุ ข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
การจัดทารายงานฯ จะดาเนิ นการตามแนวทางการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานัก
วิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม มี
รายละเอียดการดาเนินงานต่อไปนี้
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1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และข้อก าหนดเพิ่ ม เติ ม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการ
สิ่ ง แวดล้อ มของส านัก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ข อบเขตของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
 จัด ท าตารางผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มที่
กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
ตามก าหนดไว้ใ นรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และรายละเอี ย ดการตรวจวัด คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีขอ้ มูลการนาเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัช นี ใ นการตรวจวัด , วิ ธี ก ารเก็ บ ตัว อย่า ง, วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ต ัว อย่า งตามที่
กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมาตรการที่ เป็ นยอมรั บ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มวิ เคราะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่ ายขณะท าการเก็ บ ตัวอย่าง, ภาพเครื่ องมื อขณะตรวจวัดและภาพถ่ าย
สถานที่ตรวจวัด
1.5

แผนกำรดำเนินกำร
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ เนสท์
สุ ขุมวิท 71) ของบริ ษทั เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด โดยรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบ
จากส านัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเมื่ อเดื อนธันวาคม 2561ทางบริ ษ ทั
เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด จึงได้จดั ให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม แสดงดัง ตำรำงที่ 1.5-1 และ ตำรำงที่ 1.5-2

3 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตำรำงที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

4 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
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ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ

3. ระดับเสี ยง
4. ความสัน่ สะเทือน
5. คุณภาพน้ า
6. การบาบัดน้ าเสี ย
7. การระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วม
8. การจัดการมูลฝอย
หมำยเหตุ : 
*

°
**

ตำแหน่ งตรวจวัด
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณโรงเรี ยนแสงหิ รัญ*
- รถบรรทุกของโครงการ
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณโรงเรี ยนแสงหิ รัญ*
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณโรงเรี ยนแสงหิ รัญ*
- ตรวจสอบความเรี ยบร้ อ ยของระบบสุ ข าภิ บ าลในพื้ น ที่
ก่อสร้าง
- บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- ท่อระบายน้ าบริ เวรพื้นที่ก่อสร้าง
- บริ เวณที่พกั มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัดประจำเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
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ดาเนิ นการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
โครงการอยูร่ ะหว่างการสรรหา และว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม
ไม่ได้ดาเนิ นการตรวจวัด เนื่องจากโรงเรี ยนแสงหิ รัญ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จึงเปลี่ยนมาใช้บริ เวณวัดใต้ (ดังเอกสำรแนบที่ 15)
บ่ออยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการก่อสร้าง
อยูร่ ะหว่างการขอใช้สถานที่

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

มิ.ย.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ เนสท์ สุ ขมุ วิท 71) (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที่ 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ งตรวจวัด

9. สภาพเศรษฐกิ จและสังคมและการมี - ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
ส่วนร่ วมของประชาชน
- ประชาชนและสถานประกอบการที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ร ะยะ
ประชิ ด พื้นที่ ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ
พื้นที่ อ่อนไหว และพื้ นที่ ตามแนวเส้นทางการขนส่ งวัส ดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง
10. สาธารณสุ ข อาชี วอนามัย และความ - คนงานก่อสร้างโครงการ
ปลอดภัย
11. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงที่อยูใ่ นระยะ 100 เมตร จากโครงการ
12. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงที่อยูใ่ นระยะ 100 เมตร จากโครงการ
หมำยเหตุ : 
*

ดาเนิ นการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
อยูร่ ะหว่างการวางแผนดาเนินงานในรอบเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ม.ค.

แผนกำรตรวจวัดประจำเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

*

*

*

*

*

*





































รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 (เดอะ เนสท์ สุ ขมุ วิท 71) (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

1.6

สถำนภำพของโครงกำรปัจจุบัน
สถานภาพการก่ อสร้ างของโครงการในปั จจุบนั เมื่ อเดื อน พฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ในช่ วงงาน
โครงสร้าง โดยแสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภำพที่ 1.6-1

ภำพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

