รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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บทที 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 ตังอยู่ถนนซอยสุ ขุมวิท 107 ตําบลสําโรงเหนื อ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุ ทรปราการ ดําเนิ น การโดย บริ ษ ัท ออริ จิ น คอลลาจ 107 จํากัด
สํานัก งานตังอยู่เลขที 496 หมู่ 9 ตําบลสําโรงเหนื อ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ซึงโครงการเป็ นอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 27 ชัน ความสูง 83.7 เมตร (ความสูงวัดถึงส่ วนทีสู งทีสุ ด)
จํานวน 1 อาคาร มีจาํ นวนห้องชุดรวมทังสิ น 305 ห้อง (แบ่งเป็ น ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 304 ห้อง และห้องชุด
เพือการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จํานวน 1 ห้อง) โดยจะก่อสร้างบนพืนทีดินขนาด 1-1-50.8 ไร่ หรื อ 2,203.2 ตารางเมตร
โครงการได้มอบหมายให้บริ ษ ัท รั ก ดี หามจั ว จํากัด เป็ นผูจ้ ัด ทําและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ งแวดล้อ มของโครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 ให้สาํ นัก งานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมพิจ ารณา ซึ งทางสํานัก งานฯ ได้พิจ ารณาและนําเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีดิน และบริ การชุมชน ตามลําดับการพิจารณา ในการประชุม
ครังที 90/2558 เมือวันที 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 ของบริ ษทั ออริ จิ น คอลลาจ
107 จํากัด โดยให้บริ ษทั ออริ จิ น คอลลาจ 107 จํากัด เจ้าของโครงการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงานฯ อย่าง
เคร่ งครัด ตามหนังสือแจ้งที ทส 1010.5/17570 ลงวันที 24 ธันวาคม 2561
รายงานฉบับนี จัด ทําขึ นเพือรายงานผลการปฏิบัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม ระยะก่ อสร้าง โครงการ Knightsbridge
Collage Sukhumvit 107 ของบริ ษทั ออริ จิ น คอลลาจ 107 จํากัด ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 เพือให้
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางสิ งแวดล้อม
โครงการ T1 Building ของบริ ษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จํากัด ซึ งได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
ซึงเป็ นบริ ษ ัทในเครื อของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด และเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์
เอกชนทีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ งแวดล้อม
และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลคุณภาพสิ งแวดล้อม เพือนําเสนอหน่วยงานทีเกียวข้อง

1 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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1.2

วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน
1.2.1 เพือสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมโครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107
ของบริ ษทั ออริ จิ น คอลลาจ 107 จํากัด ช่วงระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพือนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานทีหน่ วย
ราชการกําหนด และนําไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพือเป็ นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพืนทีรอบโครงการ
1.2.4 เพื อสรุ ปเป็ นข้อมู ลคุ ณภาพสิ งแวดล้อมในการนําเสนอกับองค์กรและหน่ วยงานต่ างๆ
ทีเกียวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อข้อระเบียบทีกําหนดไว้ทงในส่
ั
วนของทางบริ ษทั
เองและหน่วยงานทีเกียวข้อง

1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดําเนิ น การรวบรวมผลการปฏิบัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมของ
โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 ทีระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทังรวบรวม
เอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมที
ครอบคลุมในประเด็น ต่างๆ เช่ น สภาพภู มิประเทศ คุ ณ ภาพอากาศโดยทั วไป ระดับเสี ยงโดยทั วไป
ความสันสะเทือน การบําบัดนําเสี ย การระบายและการป้ องกันนําท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานฯ จะดําเนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม ทีกําหนดโดยสํานัก
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ ม สํา นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม
มีรายละเอียดการดําเนินงานต่อไปนี
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีเสนอไว้ใน
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ งแวดล้อม และข้อกํา หนดเพิ มเติ ม โดยคณะกรรมการผูช้ ํานาญการ
สิ งแวดล้อ มของสํานัก นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อ ม โดยมีข อบเขตของการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี

2 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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 จัด ทําตารางผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อมที
กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม
 เหตุผลทีไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ทีเปลียนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ งแวดล้อมทีได้เสนอไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลียนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมในบริ เวณพืนทีโครงการและพืนทีใกล้เคียงโครงการ
ตามกํา หนดไว้ใ นรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ งแวดล้อม และรายละเอีย ดการตรวจวัด คุ ณ ภาพ
สิ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลการนําเสนอดังต่อไปนี
 แสดงดัช นี ใ นการตรวจวัด , วิ ธีก ารเก็บ ตัว อย่า ง, วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ต ัว อย่างตามที
กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม หรื อมาตรการที เป็ นยอมรั บ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ งแวดล้อ มวิเ คราะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ยบกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่า ยขณะทําการเก็บตัว อย่า ง, ภาพเครื องมือ ขณะตรวจวัด และภาพถ่า ย
สถานทีตรวจวัด
1.5

แผนการดําเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 ของ
บริ ษ ัท ออริ จิ น คอลลาจ 107 จํากัด โดยรายงานผลกระทบสิ งแวดล้อมผ่านการเห็ นชอบจากสํานัก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเมือเดือนธันวาคม 2561 ทางบริ ษทั ออริ จิ น คอลลาจ
107 จํากัด จึงได้จดั ให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม แสดงดัง
ตารางที 1.5-1 และตารางที 1.5-2

3 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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ตารางที 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

4 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 (ระยะก่อสร้ าง) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิ งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ

ตําแหน่ งตรวจวัด

ม.ค.
-

ก.พ.


พ.ค.


มิ.ย.


-

**









3) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











1) ภายในพืนทีโครงการ

-











-

**









3) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











1) ภายในพืนทีโครงการ

-











-

**

**

**





3) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้างโครงการ

-











1) ภายในพืนทีโครงการ
2) ภายในพืนทีโรงเรี ยนนานาชาติ
เซนต์แอนดรู วส์

2. เสี ยง

2) ภายในพืนทีโรงเรี ยนนานาชาติ
เซนต์แอนดรู วส์
3. ความสั นสะเทือน

2) ภายในพืนทีโรงเรี ยนนานาชาติ
เซนต์แอนดรู วส์
4. การพังทลายของดิน

แผนการตรวจวัดประจําปี 2562
มี.ค.
เม.ย.



หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
- โครงการไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจาก โครงการเริ มก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2562
** ไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัดเนืองจากอยูร่ ะหว่างการขอใช้สถานทีภายในพืนทีโรงเรี ยนนานาชาติ เซนต์แอนดรู วส์

5 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
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ตารางที 1.5-2 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิ งแวดล้ อม
5. นําใช้
6. นําเสี ย

ตําแหน่ งตรวจวัด

แผนการตรวจวัดประจําปี 2562
มี.ค.
เม.ย.



- เส้นท่อประปา

ม.ค.
-

ก.พ.


- ถังเก็บนําใช้

-





พ.ค.


มิ.ย.








1) ระบบบําบัดนําเสี ยของโครงการ

-











2) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











7. การระบายนํา

- บ่อพักนําภายในโครงการ

-

*



*





8. การจัดการมูลฝอย

1) ภายในพืนทีโครงการ

-











2) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











9. ระบบไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้า

-











10. การป้องกันอัคคีภยั

- ถังดับเพลิงเคมี

-











-











1) ภายในพืนทีโครงการ

-











2) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











- ป้ายและเครื องหมายแสดงการหนีไฟและ
แผนผังเส้นทางการหนีไฟ
11. การจราจร

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
- โครงการไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจาก โครงการเริ มก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2562
* โครงการอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง และปรับปรุ งบ่อพักนําของโครงการ

6 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 (ระยะก่อสร้ าง) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

ตารางที 1.5-2 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิ งแวดล้ อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

แผนการตรวจวัดประจําปี 2562
มี.ค.
เม.ย.



12. ด้ า นอ าชี วอ นา มั ย แล ะค วา ม 1) ภายในพืนทีโครงการ

ม.ค.
-

ก.พ.


พ.ค.


มิ.ย.


ปลอดภัย

2) เครื องจักรอุปกรณ์

-











3) ป้ายแนะนําการทํางาน

-











4) คนงานก่อสร้าง

-











5) ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพืนทีก่อสร้าง

-











หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการทีกําหนด
- โครงการไม่ได้ดาํ เนินการตรวจวัด เนืองจาก โครงการเริ มก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์

7 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 (ระยะก่อสร้ าง) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

1.6 สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการขณะทําการสํารวจ เมือเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า โครงการอยูใ่ นช่วงงาน
เจาะเสาเข็มและฐานราก แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปัจจุบนั ได้ดงั ภาพที 1.6-1

ภาพที 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการขณะทําการสํารวจ

8 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

