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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำร

บริ ษ ัท ออลล์ อิ นสไปร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งต่ อไปในรำยงำนจะเรี ยกว่ำ “เจ้ำของ
โครงกำร” เป็ นบริ ษ ัทที่ จะจดทะเบี ยนในรู ปนิ ติบุ คคลเพื่ อดำเนิ นกิ จกำรพัฒนำอสั งหำริ มทรั พย์ มี แผนกำร
พัฒนำที่ดินบริ เวณถนนสุ ทธิ สำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร มีเนื้ อที่ประมำณ 1 ไร่
2 งำน 77.7 ตำรำงวำ หรื อ 2,710.80 ตำรำงเมตร มำเป็ นอำคำรชุ ดพัก อำศัย ชื่ อ “โครงกำร Rise PhahonInthamara (ไรส์ พหล-อินทำมระ)” สภำพพื้นที่ โครงกำรปั จจุ บนั ดำเนิ นกำรเจำะเสำเข็มเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว
โดยมีกลุ่มเป้ ำหมำยหลักเป็ นลูกค้ำประเภทพนักงำนบริ ษทั /ประชำชนทัว่ ไป ที่ตอ้ งกำรพักอำศัยในเขตพญำไท
ที่พร้อมพรั่งด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกทั้งด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและกำรคมนำคม
โครงกำร Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อินทำมระ) เป็ นอำคำรชุ ดพักอำศัย สู ง 38 ชั้น และชั้นใต้
ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อำคำร มีห้องชุ ดพักอำศัย 383 ห้อง มีพ้ืนที่อำคำรรวม 22,885.90 ตำรำงเมตร โดยโครงกำร
เข้ำข่ำยที่ ตอ้ งจัดทำรำยงำนกำรประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง “กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจกรรมซึ่ งต้ องจัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้ อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2555” ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชำติ พ.ศ.
2535 ระบุวำ่ อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุ มอำคำร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
หรื อมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตำรำงเมตร ขึ้นไป ให้นำเสนอในขั้นขออนุ ญำตก่อสร้ำงหรื อหำกใช้วิธีกำรแจ้ง
ต่อพนักงำนท้องถิ่ นกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุ มอำคำร โดยไม่ยื่นขออนุ ญำตให้เสนอรำยงำนในขั้นกำรแจ้งต่อ
พนักงำนท้องถิ่น
ทั้งนี้ โครงกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงภำยหลังได้รับมติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรพิจำรณำ
รำยงำนประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้ำนอำคำร กำรจัดสรรที่ดินและบริ กำรชุ มชน ของสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหำนคร โดยใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงประมำณ 33 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อินทามระ) (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2563

1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงกำร Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อิน
ทำมระ) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
1.2.2 เพื่อนำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมมำเปรี ยบเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่หน่วย
รำชกำรกำหนด และนำไปเป็ นแนวทำงในกำรจัดระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทำงป้ องกันและลดมลภำวะที่อำจจะมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อมภำยใน
โครงกำรและต่อพื้นที่รอบโครงกำร
1.2.4 เพื่ อสรุ ป เป็ นข้อมู ล คุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้อมในกำรน ำเสนอกับ องค์ ก รและหน่ วยงำนต่ ำงๆ
ที่ เกี่ ย วข้อง ในกำรปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่ อนไขหรื อข้อระเบี ย บที่ ก ำหนดไว้ท้ ังในส่ วนของทำง
บริ ษทั เองและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อ’

1.3

ขอบเขตกำรศึกษำ
ดำเนิ น กำรรวบรวมผลกำรปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรกำรป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมของ

โครงกำร Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อิ น ทำมระ) ของบริ ษ ัท ออลล์ อิ น สไปร์ ดี เวลลอปเม้น ท์
จำกัด (มหำชน) ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรำยงำนฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสำรเพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบผล
กำรปฏิ บตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ครอบคลุมในประเด็นต่ำงๆ เช่น สภำพ
ภูมิประเทศ คุณภำพอำกำศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ควำมสั่นสะเทือน กำรบำบัดน้ ำเสี ย กำรระบำย
และกำรป้ องกันน้ ำท่วม กำรจัดกำรมูลฝอย สภำพเศรษฐกิจและสังคม สำธำรณสุ ข อำชี วอนำมัยและควำม
ปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
กำรจัดทำรำยงำนฯ จะดำเนิ นกำรตำมแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ 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
รำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และข้อ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยคณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำร
สิ่ ง แวดล้อ มของส ำนัก นโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ข อบเขตของกำร
ดำเนินงำนดังต่อไปนี้
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 จัด ท ำตำรำงผลกำรปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรกำรป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มที่
กำหนดไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรกำรได้อย่ำงครบถ้วน
 เสนอมำตรกำรป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภำพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกมำตรกำรป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไวในรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
1.4.2 ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ใกล้เคียงโครงกำร
ตำมก ำหนดไว้ใ นรำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และรำยละเอี ย ดกำรตรวจวัด คุ ณ ภำพ
สิ่ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลกำรนำเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัช นี ใ นกำรตรวจวัด , วิ ธี ก ำรเก็ บ ตัว อย่ ำ ง, วิ ธี ก ำรวิ เครำะห์ ต ัว อย่ ำ งตำมที่
กำหนดในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมำตรกำรที่เป็ นยอมรับ ของ
หน่วยงำนรำชกำรไทย
 ผลกำรตรวจวัด คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มวิ เครำะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ย บกับ มำตรฐำน
คุณภำพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงำนรำชกำรไทย
 แสดงภำพถ่ ำยขณะท ำกำรเก็ บ ตัว อย่ำ ง, ภำพเครื่ อ งมื อ ขณะตรวจวัด และภำพถ่ ำ ย
สถำนที่ตรวจวัด
1.5

แผนกำรดำเนินกำร
จำกรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงกำร Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อินทำม
ระ) ของบริ ษ ัท ออลล์ อิ น สไปร์ ดี เวลลอปเม้น ท์ จ ำกัด (มหำชน) โดยรำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมผ่ำนกำรเห็ นชอบจำกสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเมื่อเดือน
กุม ภำพัน ธ์ 2562 บริ ษ ทั ออลล์ อิ นสไปร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) จึ งได้จดั ให้ มี แผนกำรก่ อสร้ ำง
โครงกำรและแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แสดงดังตำรำงที่ 1.5-1 และตำรำงที่ 1.5-2
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ตำรำงที่ 1.5-1 แผนกำรก่อสร้ำง
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

ระยะเวลำก่อสร้ ำง (เดือน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

งำนปรับสภำพพื้นที่ งำน
เสำเข็ม และงำนฐำนรำก
งำนโครงสร้ำงอำคำรและ
วิศวกรรมงำนระบบ
งำนสถำปั ตยกรรม งำนตกแต่ง
และงำนเก็บทำควำมสะอำด
ที่มำ : บริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน),2561
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ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภำพอำกำศ
1.1 ฝุ่ นละออง
1.2 มลพิษทำงอำกำศ
2. เสี ยง
3. ควำมสัน่ สะเทือน
4. กำรพังทลำยของดิน
5. กำรจรำจร
6. น้ ำเสี ย
7. กำรใช้น้ ำ
8. กำรใช้ไฟฟ้ ำ

ตำแหน่ งตรวจวัด

แผนกำรตรวจวัดประจำเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2563
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

พื้นที่โครงกำรบริ เวณด้ำนทิศตะวันตกติดกับอำคำรพำณิ ชย์ สูง 3 ชั้น
- อำคำรชุด ฮำเวน ลุคซ์ *
พื้นที่โครงกำรบริ เวณด้ำนทิศตะวันตกติดกับอำคำรพำณิ ชย์ สูง 3 ชั้น
- อำคำรชุด ฮำเวน ลุคซ์ *



พื้นที่โครงกำรบริ เวณด้ำนทิศตะวันตกติดกับอำคำรพำณิ ชย์ สูง 3 ชั้น
- อำคำรชุด ฮำเวน ลุคซ์ *
พื้นที่โครงกำรบริ เวณด้ำนทิศตะวันตกติดกับอำคำรพำณิ ชย์ สูง 3 ชั้น
-ระบบป้ องกันกำรพังทลำยของดิน
-โครงสร้ำงอำคำรข้ำงเคียง
- เส้นท่อประปำ
- ถังเก็บน้ ำใช้









- ผิวถนนที่ใช้เป็ นเส้นทำงขนส่งของโครงกำร
- บริ เวณท่อประปำโครงกำร
- สำยไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
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หมำยเหตุ :  ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรที่กำหนด
* อำคำรชุด ฮำเวน ลุคซ์ ไม่สะดวกในกำรใช้พ้นื ที่ติดตั้งเครื่ องตรวจวัดคุณภำพสิ่ งแวดล้อม จึงเปลี่ยนจุดตรวจวัดเป็ นบริ เวณวัดไผ่ตนั (เอกสำรแนบที่ 6)
- ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่ งแวดล้อมเนื่องจำกโครงกำรหยุดกำรก่อสร้ำงชัว่ ครำว
5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อินทามระ) (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2563
Kjkh

ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ งตรวจวัด

9. กำรจัดกำรมูลฝอยละสิ่ งปฏิกลู
10.กำรบำบัดน้ ำเสี ย

-ถังรองรับมูลฝอยรวม
- บริ เวณบ่อพักน้ ำชัว่ ครำวสุดท้ำยก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำริ มถนน
สุทธิสำรวินิจฉัย
11. กำรระบำยน้ ำและกำรป้ องกันน้ ำท่วม - ทำควำมสะอำดรำงระบำยน้ ำและบ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงกำร
12.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน/กำรป้ องกันอัคคีภยั
13. สภำพเศรษฐกิจ-สังคม และกำรมี
ส่วนร่ วมของประชำชน *

- บริ เวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- ติดตั้งกล่องรับควำมคิดเห็นไว้ที่บริ เวณป้ อมยำม และรี บดำเนินกำร
แก้ไขปั ญหำทันทีที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
- ดูแลสภำพป้ ำยประชำสัมพันธ์ให้อยูใ่ นสภำพที่อยูด่ ีอยูเ่ สมอ
- ตรวจสอบสภำพตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะให้อยูใ่ นสภำพดี
อยูเ่ สมอ
- พื้นที่ในระยะประชิด
- พื้นที่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ
-พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ
- พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งและอุปกรณ์ก่อสร้าง

หมำยเหตุ :  ดำเนินกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรที่กำหนด
- ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่ งแวดล้อมเนื่องจำกโครงกำรหยุดกำรก่อสร้ำงชัว่ ครำว
* ดังภำคผนวกที่ 7
6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

แผนกำรตรวจวัดประจำเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2563
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Rise Phahon-Inthamara (ไรส์ พหล-อินทามระ) (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2563

1.6

สถำนภำพของโครงกำรปัจจุบัน
สถำนภำพของโครงกำรในปั จจุบนั โครงกำรหยุด กำรก่อสร้ ำงชั่วครำวตั้งแต่เดื อนเมษำยน 2563
อยู่ระหว่ำงรอผูร้ ั บเหมำหลัก โดยดำเนิ นกำรเจำะเสำเข็มเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว แสดงสถำนภำพโครงกำรใน
ปัจจุบนั ได้ดงั ภำพที่ 1.6 -1

ภำพที่ 1.6-1 สถำนภำพโครงกำรในปัจจุบนั

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

