รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำร
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็ ก เซล ลาดพร้ า ว-สุ ทธิ ส าร) ตั้ งอยู่ ที่ ถ นน
ซอยลาดพร้ า ว 62 แขวงวัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ นอาคารชุ ด พัก อาศัย
ขนาดความสู ง 8 ชั้น ความสู ง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จานวน 2 อาคาร มีจานวน
ห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 420 ห้อง มีขนาดพื้นที่โครงการ 3-1-41 ไร่ (5,364 ตารางเมตร)
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุ ทธิ สาร) ดาเนิ นการโดยบริ ษทั
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
ชั้น 18 ถนนสุ ขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นของการขออนุ ญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการซึ่ งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กาหนดให้อาคารอยูอ่ าศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรื อมีพ้นื ที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้น
ไป ต้อ งจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดาเนิ นการพิจารณาให้ความเห็นในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง
โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) แล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่ ทส 1010.5/7944 ลงวัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2562 ดั ง แสดงใน
ภำคผนวก ก-1 ทั้งนี้ โครงการได้รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร ดัด แปลงอาคาร หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร
(แบบ อ.1) เรี ยบร้อยแล้ว ดังแสดงในภำคผนวก ก-2
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุทธิสาร) จึงได้ว่าจ้างหน่ วยงาน
กลาง คือ บริ ษทั เอ็ นไวร์ โปร จากัด ซึ่ งขึ้ นทะเบียนห้อ งปฏิ บตั ิก ารวิเ คราะห์เอกชน ว-156 ดังแสดงใน
ภำคผนวก ก-3 เป็ นหน่วยงานกลาง Third party เป็ นผูต้ รวจวัดและวิเคราะห์ดชั นี คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
กาหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการฯ ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สิ้ นสุดช่วงการก่อสร้าง) เพือ่ เสนอ
ต่อหน่วยงานอนุญาต สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามทางโครงการได้นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ฉบับประจาเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต่อหน่ วยงานอนุญาต สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว ดังแสดงในภำคผนวก ก-4
1.2 รำยละเอียดโครงกำร
1.2.1 ที่ต้งั โครงกำร
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุทธิสาร) ของบริ ษทั ออลล์
อิ น สไปร์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จ ากั ด (มหาชน) ตั้ง อยู่ ที่ ถ นนซอยลาดพร้ า ว 62 แขวงวัง ทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร สาหรับพื้นที่โดยรอบเป็ นพื้นที่อาศัยประเภทบ้านอยูอ่ าศัย อาณาเขต
ติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรู ปที่ 1-1 ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศใต้

ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ถนนซอยลาดพร้าว 62 เขตทางกว้าง 6 เมตร ถัดไป
เป็ นบ้ า นพั ก อาศั ย ขนาดความสู ง 1-2 ชั้ น จ านวน
4 หลัง อาคารพักอาศัย (เจเจ อพาร์ทเมนต์) ขนาดความ
สูง 5 ชั้น จานวน 1 อาคาร และไอบิช แมนชัน่ 62
ขนาดความสูง 5 ชั้น จานวน 1 อาคาร
บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ภายในหมู่บา้ น
THE GINZA (อยูต่ ิดพื้นที่โครงการ จานวน 4 หลัง)
บ่อตกปลา และพื้นที่วา่ ง ถัดไปเป็ นบ้านพักอาศัย
ขนาดความสูง 2 ชั้น จานวน 2 หลัง
อาคารพัก อาศัย ขนาดความสู ง 3 ชั้น จ านวน 1 อาคาร
และพื้นที่วา่ ง ถัดไปเป็ นบ้านพักอาศัย
ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จานวน 3 หลัง
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รู ปที่ 1-1 แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้งั

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

1-3
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1.2.2 กำรคมนำคมเข้ ำพื้นที่โครงกำร
เส้ น ท างก ารค มนา คมเข้ า สู่ พื้ น ที่ โครงกา ร The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็ ก เซล
ลาดพร้าว - สุ ทธิสาร) จะใช้การคมนาคมทางบก โดยรถยนต์เป็ นหลัก ซึ่ งพื้นที่โครงการจัดให้มีทางเข้า ออก จานวน 1 แห่ ง ความกว้าง 6 เมตร ทางทิศเหนื อจะเชื่อมต่อกับถนนซอยลาดพร้าว 62 โดยมีรายละเอียด
การเดินทางเข้า - ออก โครงการ ดังแสดงในรู ปที่ 1-2 ดังนี้
1) กำรเดินทำงเข้ ำสู่ โครงการ มี 6 เส้นทางหลัก ได้แก่
- เส้ นทำงที่ 1 จากถนนรั ชดาภิ เษก ทิ ศทางจากแยกรั ชโยธิ น มุ่ งแยกรั ชดา - ลาดพร้ า ว
เลี้ ยวซ้ายที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว เข้าถนนลาดพร้าวตรงผ่านแยกโชคชัย 4 ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร
กลับรถที่จุดกลับรถบริ เวณถนนซอยลาดพร้าว 71 เข้าถนนลาดพร้าว ทิศมุ่งแยกโชคชัย 4 ระยะทางประมาณ 1.3
กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูท่ างซ้ายมือ
- เส้ นทำงที่ 2 จากถนนรั ช ดาภิ เ ษก ทิ ศ ทางจากแยกห้ ว ยขวาง มุ่ ง หน้า แยกสุ ท ธิ ส าร
เลี้ ยวขวาบริ เ วณแยกสุ ท ธิ ส ารเข้า ถนนสุ ทธิ ส ารวินิจ ฉัย มุ่ ง หน้า ถนนลาดพร้า ว ระยะทางประมาณ 1.7
กิ โลเมตร ข้ามสะพานข้า มคลองลาดพร้า ว 64 แยก 4 ระยะทางประมาณ 1 กิ โ ลเมตร เลี้ ยวซ้ายเข้าถนน
ซอยลาดพร้าว 64 ระยะทางประมาณ 240 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกโชคชัย 4 ระยะทาง
ประมาณ 260 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพืน้ ที่โครงการอยูท่ าง
ซ้ายมือ
- เส้ นทำงที่ 3 จากถนนประดิ ษ ฐ์ม นู ธ รรม ทิศ จากถนนประเสริ ฐ มนู กิ จ มุ่ ง หน้า ถนน
ลาดพร้า วข้ามทางยกระดับถนนลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 1 กิ โลเมตร กลับรถที่จุดกลับรถเข้าถนน
ประเสริ ฐมนู กิจ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกโชคชัย 4 ระยะทาง
ประมาณ 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยลาดพร้าว 62 ระยะประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการ
อยูท่ างซ้ายมือ
- เส้ นทำงที่ 4 จากถนนประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม ทิ ศ ทางจากถนนพระราม 9 มุ่ ง หน้ า ถนน
ลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนลาดพร้าว ทิศมุ่งแยกโชคชัย 4 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนซอยลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูท่ างซ้ายมือ
- เส้ นทำงที่ 5 จากถนนลาดพร้ า วทิ ศ ทางจากบางกะปิ มุ่ งหน้าแยกโชคชัย 4 ผ่า นทาง
ยกระดับ ถนนประดิ ษ ฐ์ม นู ธรรม ระยะทางประมาณ 1.4 กิ โ ลเมตร เลี้ ยวซ้ายเข้า ถนนซอยลาดพร้าว 62
ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูท่ างซ้ายมือ
- เส้ นทำงที่ 6 จากถนนลาดพร้าว ทิศจากห้าแยกลาดพร้าว ตรงผ่านแยกรัชดา - ลาดพร้าว
และแยกโชคชัย 4 ระยะทางประมาณ 1.6 กิ โลเมตร กลับรถที่จุดกลับรถบริ เวณถนนซอยลาดพร้ าว 71
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เข้าถนนลาดพร้าว ทิศมุ่งแยกโชคชัย 4 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยลาดพร้าว 62
ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูท่ างซ้ายมือ
2) กำรเดินทำงออกจำกโครงกำร มี 6 เส้นทางหลัก ได้แก่
- เส้ นทำงที่ 1 จากโครงการเลี้ ยวขวาออกถนนลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว เลี้ยวขวาที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว สามารถออก
ถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธินได้
- เส้ นทำงที่ 2 จากโครงการเลี้ยวขวาออกจากถนนลาดพร้าว 62 ระยะประมาณ 600 เมตร
จากนั้นเลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 220 เมตร เลี้ยวซ้ายออกถนนซอยลาดพร้าว 62 แยก 2 ระยะทางประมาณ
220 เมตร เลี้ยวขวาออกถนนซอยลาดพร้าว 64 ระยะทางประมาณ 180 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาออกถนนซอย
ลาดพร้ า ว 64 แยก 4 ระยะทางประมาณ 1 กิ โ ลเมตร ข้า มสะพานข้า มคลองลาดพร้ า ว ออกถนน
สุทธิสารวินิจฉัย ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายบริ เวณแยกรัชดา - ลาดพร้าว ออกถนนรัชดาภิเษก
สามารถไปยังพื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก และถนนสุทธิสารวินิจฉัยได้
- เส้ นทำงที่ 3 จากโครงการเลี้ยวขวาออกถนนลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร กลับรถที่
แยกภาวนา ออกถนนลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 3.2 กิ โลเมตร เลี้ ยวซ้ายออกถนนประดิ ษฐ์ม นู ธรรม
สามารถไปยังพื้นที่ตามแนวถนนประเสริ ฐมนูกิจได้
- เส้ นทำงที่ 4 จากโครงการเลี้ยวขวาออกถนนลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร กลับรถที่
แยกภาวนา ออกถนนลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 3.2 กิ โลเมตร เลี้ ยวซ้ายออกถนนประดิ ษฐ์ม นู ธรรม
ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร กลับรถที่จุดกลับรถออกถนนประดิษฐ์มนูธรรม มุ่งหน้าพระราม 9 สามารถ
ไปยังพืน้ ที่ตามแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรมและถนนพระราม 9 ได้
- เส้ นทำงที่ 5 จากโครงการเลี้ยวขวาออกถนนลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร กลับรถที่
แยกภาวนา ออกถนนลาดพร้าว เดินรถตรงไปตามถนนลาดพร้าว สามารถไปยังพื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าว
และถนนเสรี ไทยได้
- เส้ นทำงที่ 6 จากโครงการเลี้ยวขวาออกถนนลาดพร้าว 62 ระยะทางประมาณ 600 เมตร
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว ตรงผ่านแยกรัชดา - ลาดพร้าว สามารถไป
ยังพื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าว และถนนพหลโยธินได้
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1.3 ประเภทและขนำดของโครงกำร
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็ ก เซล ลาดพร้ า ว - สุ ท ธิ ส าร) ประกอบด้ ว ย
อาคารชุ ด พัก อาศัย ขนาดความสู ง 8 ชั้น ความสู ง 22.95 เมตร (ความสู ง วัด ถึ ง ระดับ พื้ น ชั้น ดาดฟ้ า )
จานวน 2 อาคาร มีจานวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้ น 420 ห้อง มีพ้นื ที่อาคารรวมทุกอาคาร และพื้นที่อาคาร
ที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดินเท่ากับ 19,012.56 ตารางเมตร
1.4 สภำพปัจจุบันของโครงกำร
ปั จจุบนั โครงการได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ดังรู ปที่ 1-3 ทั้งนี้โครงการได้ขออนุญาต
เปิ ดใช้อาคาร และได้ใบรับรองการก่ อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว ดังแสดงในภำคผนวก ก-5
+

รู ปที่ 1-3 สภาพปั จจุบนั ของโครงการ
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1.5 ระบบน้ำใช้
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริ การน้ าประปาจากการประปานครหลวง สานักงานประปา
สาขาลาดพร้าวโดยจะต่อท่อประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ โดยน้ าใช้ในช่วงก่อสร้างนี้ สามารถ
จาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ น้ าใช้เพื่อ การอุ ปโภคและบริ โภคของคนงานก่ อสร้าง และน้ าใช้เพื่อ การ
ก่อสร้าง ดังแสดงในภำคผนวก ก-6
1.6 กำรบำบัดน้ำเสี ย
โครงการจัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง สาหรับคนงานก่อ สร้างของโครงการโดยโครงการจัดให้มี
ระบบบาบัดน้ าเสี ยชนิ ดเติม อากาศ จานวน 1 ชุด ซึ่ งพียงพอต่อปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากคนงานก่ อสร้าง
โดยระบบบาบัดน้ าเสี ยดังกล่าวสามารถ บาบัดน้ าเสี ยจากคนงานให้มีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร ดังรู ปที่ 1-4

รู ปที่ 1-4 ระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ
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1.7 กำรระบำยน้ำและกำรป้ องกันน้ำท่ วม
ในช่วงการก่อสร้างโครงการกรณี ที่ฝนตก อาจก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการ
ไปยังบริ เวณข้างเคียง อันจะเป็ นสาเหตุให้ท่อระบายน้ าอุดตัน ดังนั้น โครงการจะควบคุมการระบายน้ าโดย
จัดให้มีท่อระบายน้ าโดยรอบพื้นที่โครงการ ทาหน้าที่รวบรวมน้ าฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการเข้าสู่ บ่อพัก
จากนั้นจะระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริ มถนนซอยลาดพร้าว 62 ต่อไป

รู ปที่ 1-5 ท่อระบายน้ าภายในพื้นที่โครงการ
1.8 กำรจัดกำรมูลฝอย
ปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างส่ วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถัง
รองรับมูลฝอยบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และจัดให้มีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่มาเก็บขนมูลฝอย
ไปกาจัดสัปดาห์ละ 2 วัน ดังรู ปที่ 1-6

รู ปที่ 1-6 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ
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1.9 กำรใช้ ไฟฟ้ ำ
ในระหว่า งการก่ อ สร้ า ง โครงการจะใช้บ ริ ก ารไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า นครหลวง เขตลาดพร้ า ว
โดยจะติดตั้งมิ เตอร์ ไ ฟฟ้าชั่วคราวสาหรับใช้ในพื้นที่ก่อ สร้างโครงการ ซึ่ งการไฟฟ้ า นครหลวง สามารถ
ให้บริ การไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ ดังแสดงในภำคผนวก ก-7
1.10 กำหนดจุดรวมพล
โครงการกาหนดจุดรวมพล ทางด้านหน้าโครงการ ซึ่ งเพียงพอต่อ จานวนพนักงานของโครงการ
ดังรู ปที่ 1-7

รู ปที่ 1-7 จุดรวมพล
1.11 แผนงำนก่ อสร้ ำง
แผนงานก่ อ สร้ า ง โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็ ก เซล ลาดพร้ า ว - สุ ท ธิ ส าร)
ได้กาหนดไว้ ดังแสดงในภำคผนวก ก-8
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