บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของการจัดทํารายงาน

โครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ข สวัส ดิ์ 64 ตั้ง อยู่ บ ริ เ วณถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ดําเนิ นการโดยบริษัท แปดแปด โปร จํากัด เป็ นโครงการประเภทอาคารอยู่อาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) มีจาํ นวนห้อง 461 ห้อง (ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 459 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า 2
ห้อง))
ทั้ง นี้ โครงการเข้า ข่ า ยที่ จ ะต้อ งศึ ก ษาและจัด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม (EIA)
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กาํ หนดให้อาคารอยูอ่ าศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้ นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้ นไป
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดําเนิ นการ
ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ต้องปฏิบัติต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รบั ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัท
แปดแปด โปร จํากัด ได้จดั จ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จํากัด ดําเนิ นงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และจัด ทํารายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor) เพื่อนําเสนอหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานฉบับนี้ เป็ นการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการ โดยรายงานผลการดําเนิ นงานระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2562
1.2

วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โพลิส คอนโด
สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) โดยบริ ษัท แปดแปด โปร จํากัด ระหว่างเดือนกันยายน ถึ งเดื อนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมกับค่ามาตรฐานที่หน่ วยงานราชการกําหนด
และประเมินแนวโน้มผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ น นําไปสู่การหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพื้ นที่อ่อนไหว
3) เพื่อสรุปเป็ นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นําเสนอต่อผูร้ บั ผิดชอบของโครงการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-2
โครงการโพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

1.3

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) โดยบริษัท แปดแปด โปร
จํากัด ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติมกรณีท่ีผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่า
การดําเนิ นกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4

แผนการดําเนินการประจําปี พ.ศ.2562

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) โดย
บริษัท แปดแปด โปร จํากัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามเลขที่ ทส. 1010.5/3003 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 แสดงแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัง ตารางที่ 1-1
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-3
โครงการโพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 1-1 แผนการดําเนิ นการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ค.1
 หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรวบรวมผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯประจําเดือน
ค.1 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ
(ผลการปฏิบตั ิตามระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562)
การจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขฯ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามการปฏิบตั ิงานจริงของโครงการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-4
โครงการโพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

1.5 สถานภาพของโครงการในปั จจุบนั
สถานภาพของโครงการในระหว่างเดื อนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 พบว่า โครงการ
ดําเนิ นการก่อสร้างอยูใ่ นระยะโครงสร้าง แสดงดังภาพการก่อสร้างโครงการปั จจุบนั รูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 สถานภาพของโครงการในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
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