รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำร
บริ ษ ัท อนั น ดา เอ็ ม เอฟ เอเชี ย วงเวี ย นใหญ่ จ ากัด ( เดิ ม ชื่ อ เอดี ซี -เจวี 11 จ ากัด ) ซึ่ งต่ อ ไปนี้
จะเรี ยกว่ า “เจ้า ของโครงการ” เป็ นบริ ษ ั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในรู ป นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์มีความประสงค์พฒั นาที่ดินบนเนื้ อที่ 2 ไร่ 1 งาน 77.6ตารางวา (หรื อประมาณ 3,910.40
ตารางเมตร) ตั้งอยูบ่ นถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตครองสาน กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้บริ การที่
พักอาศัยในรู ปแบบอาคารชุดพักอาศัยภายใต้ชื่อ “โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่” ( เดิมชื่อ โครงการ
ไอดีโอ สาทร (เอสแปด) ) โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นลูกค้าประเภทบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการที่พกั อาศัยใน
ย่านเขตครองสาน บนทาเลที่มีศกั ยภาพ พร้อมพรั่งด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
โครงการได้มอบหมายให้ บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทา
และเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของโครงการ ให้ ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนิ นโครงการ ซึ่ งทางสานักงานฯ
ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ ดิน และบริ การชุ มชน ในการประชุ มครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติให้ความเห็ นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ
โครงการ ไอดี โอ สาทร วงเวีย นใหญ่ ของบริ ษ ทั เอดี ซี -เจวี 11 จากัด โดยให้ บริ ษ ัท เอดี ซี -เจวี 11 จากัด
เจ้า ของโครงการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที่ ทส 1009.5/4583
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ฯ ในเครื อ
ของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์เซอร์ วิส จากัด และเป็ นห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุ ญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว – 118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม และจัดทารายงานผลการ
ปฏิ บ ัติ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
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 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติ ด ตาม ตรวจส อบ คุ ณ ภ าพ สิ่ งแวดล้ อ ม โครงการไอดี โอ ส าท ร วงเวี ย น ให ญ่
( เดิมชื่อ โครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด) ) บริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย วงเวียนใหญ่
จากัด ( เดิมชื่อ เอดีซี-เจวี 11 จากัด ) ช่วงระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วย
ราชการกาหนด และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
1.2.4 เพื่ อสรุ ปเป็ นข้อมู ลคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอกับองค์กรและหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อระเบียบที่กาหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทางบริ ษทั เอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3

ขอบเขตกำรศึกษำ
ด าเนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของ
โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่ ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็ น
หลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่รอบคลุมในประเด็น
ต่าง ๆ เช่ น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ความสั่นสะเทือน การบาบัด
น้ า เสี ย การระบายและการป้ องกัน น้ า ท่ ว ม การจัด การมู ล ฝอย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม 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 มมี
รายละเอียดการดาเนินงานต่อไปนี้
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และข้อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการ
สิ่ ง แวดล้อ มของส านัก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ข อบเขตของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้

2 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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 จัด ท าตารางผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มที่
กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
ตามก าหนดไว้ใ นรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และรายละเอี ย ดการตรวจวัด คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลการนาเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัช นี ใ นการตรวจวัด วิ ธี ก ารเก็ บ ตัว อย่ า ง วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ต ัว อย่ า งตามที่
กาหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมาตรการที่เป็ นยอมรับ ของ
หน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มวิ เคราะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่ ายขณะท าการเก็ บ ตัวอย่ าง ภาพเครื่ อ งมื อ ขณะตรวจวัด และภาพถ่ า ย
สถานที่ตรวจวัด
1.5

แผนกำรดำเนินกำร
จากรายงาน ป ระเมิ น ผล กระท บ สิ่ งแวดล้ อ ม โค รงก าร ไอ ดี โอ ส าท ร ว งเวี ย น ให ญ่

( เดิมชื่อ โครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด) ) บริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จากัด ( เดิมชื่อ เอดี
ซี -เจวี 11 จากัด ) โดยรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมผ่านการเห็ นชอบจากส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเมื่อเดือนเมษายน 2561 ทางบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย วงเวียนใหญ่
จากัด ( เดิ มชื่ อ เอดี ซี -เจวี 11 จากัด ) จึงได้จดั ให้มีแผนการก่ อสร้ างโครงการและแผนติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แสดงดังตำรำงที่ 1.5-1 และตำรำงที่ 1.5-2

3 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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ตำรำงที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง
ขั้นตอนกำรก่อสร้ ำง
1.งานปรับพื้นที่ และงานเสาเข็มฐานราก
2.งานโครงสร้างอาคาร
3.งานระบบสาธารณูปโภค
4.งานตกแต่งภายในและภายนอก
5.งานเก็บทาความสะอาด

4 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

1

2

งำนปรับ
สภำพพืน้ ที่

3

4

งำนเสำเข็ม
ฐำนรำก

5

6

7

แผนงำน (เดือนที)่
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ งตรวจวัด

- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- บริ เวณวัดทองเพลง
- รถบรรทุกของโครงการ
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
3.ระดับเสียง
- บริ เวณวัดทองเพลง
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
4. ควำมสั่นสะเทือน
- บริ เวณวัดทองเพลง
- บ่อพักน้ าสุดท้าย
5. คุณภำพนำ้
- บ่อพักน้ าสุดท้าย
6. กำรบำบัดนำ้ เสีย
- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- ท่อระบายน้ าบริ เวณพื้นที่โครงการ
7. กำรระบำยนำ้ และกำรป้ องกันนำ้ ท่ วม
- บริ เวณที่พกั มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง
8. กำรจัดกำรมูลฝอย
9. สภำพเศรษฐกิ จ และสั ง คม และกำรมี - ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
ประชาชนและสถานประกอบการใน
ส่ วนร่ วมของประชำชน
ระยะ 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ
หมำยเหตุ :  ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด
1. สภำพภูมปิ ระเทศ
2. คุณภำพอำกำศ

- ดาเนินการตรวจวัดในรอบกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ม.ค.


ก.พ.


มี.ค.


แผนกำรตรวจวัดประจำปี 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.


























































































































































































ก.ย.


ต.ค.


พ.ย.


ธ.ค.


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่ (ระยะสิ้นสุ ดการก่ อสร้ าง) ระหว่ างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562

ตารางที่ 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ งตรวจวัด

10. สำธำรณะสุ ข อำชี วอนำมัยและควำม - คนงานก่อสร้างโครงการ
ปลอดภัย
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงในระยะ 100 เมตร
11. กำรบดบังแสงแดดและทิศทำงลม
จากโครงการ
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงในระยะ 100 เมตร
12. กำรบดบังคลืน่ วิทยุ/โทรทัศน์
จากโครงการ
หมำยเหตุ :  ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

แผนกำรตรวจวัดประจำปี 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.









































































ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่ (ระยะสิ้นสุ ดการก่ อสร้ าง) ระหว่ างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562

1.6

สถำนภำพของโครงกำรปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการในปั จ จุ บ ัน เมื่ อ เดื อ นกัน ยายน 2562 พบว่า โครงการอยู่ใ นช่ ว งงาน
โครงสร้าง แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภำพที่ 1.6-1

ภำพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

