รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเ ษก (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

บทที 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก ตังอยูบ่ ริ เวณถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร จัดเป็ นโครงการอาคารโรงแรมมีความสู ง 12 ชัน มีเ นื อทีโครงการรวม
3-3-32 ไร่ (6,128 ตารางเมตร) ดําเนินการโดยบริ ษทั พี.ที.คอมเพล็กซ์ จํากัด
โครงการเป็ นอาคารโรงแรมขนาด 12 ชัน จํานวน 1 อาคาร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร
ห้องเครื องไฟฟ้ า ขนาดความสู ง 2 ชัน และอาคารห้องพักขยะรวม ขนาดความสู ง 1 ชัน มีจาํ นวนห้องพัก
ทังหมด 238 ห้อง มีทีจอดรถยนต์ทงหมดจํ
ั
านวน 153 คัน จัดทํารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
โดยบริ ษ ัท กรี นแคร์ คอนซัล แตนท์ จํา กัด ซึ งจัดเป็ นการพัฒนาโครงการที เข้าข่ ายต้อ งศึ ก ษาและจัดทํา
รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ มเพือประกอบการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโครงการตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เรื อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อ กิ จการที
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีก าร ระเบียบปฏิ บตั ิ และแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม (พ.ศ.2555) ซึ งกําหนดให้โรงแรมหรื อสถานทีพักตาก
อากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีมีจาํ นวนห้อ งพัก ตังแต่ 80 ห้อ งขึนไป หรื อ มีพืนทีใช้สอยตังแต่ 4,000
ตารางเมตรขึนไป ต้อ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินโครงการ
โครงการได้มอบหมายให้บริ ษทั กรี นแคร์ คอนซัล แตนท์ จํากัด เป็ น ผูจ้ ดั ทํา และเสนอรายงาน
ผลกระทบสิ งแวดล้อมของโครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รั ชดาภิ เษก ให้สํานัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมพิจารณา ซึ งทางสํานักงานฯ ได้พิจารณาและนําเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีดิน และบริ การชุมชน ตามลําดับการพิจารณา ในการ
ประชุ มครังที 23/2560 เมื อวันที 29 มิ ถุนายน 2560 คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการฯ มีมติ ให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมโครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัช ดาภิเษก ของบริ ษ ทั
พี.ที.คอมเพล็กซ์ จํากัด โดยให้บริ ษทั เจ้าของโครงการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่ งครัด ตาม
หนังสื อแจ้งที ทส 1009.5/9853 ลงวันที 4 สิ งหาคม 2560

1 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเ ษก (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

รายงานฉบับ นี จัด ทําขึนเพื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ อ งกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ งแวดล้อ ม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ งแวดล้อม ระยะก่ อสร้ า งโครงการโรงแรมไอบิ ส
สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก ของบริ ษทั พี.ที.คอมเพล็กซ์ จํากัด ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เพือให้
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางสิ งแวดล้อม ซึง
ได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วิส
จํากัด และเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนทีได้รับอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน
ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุ ณภาพสิ งแวดล้อมและจัดทํารายงานผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ งแวดล้อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลคุณภาพสิ งแวดล้อ ม เพือนําเสนอหน่วยงานที
เกี ยวข้อง
1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทํารายงาน
1.2.1 เพือสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมโครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัช ดาภิเษก
ของบริ ษทั พี.ที.คอมเพล็กซ์ จํากัด ช่วงระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพือนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานทีหน่วย
ราชการกําหนด และนําไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพือเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะทีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพืนทีรอบโครงการ
1.2.4 เพือสรุ ปเป็ นข้อ มูล คุ ณภาพสิ งแวดล้อ มในการนํา เสนอกับองค์ กรและหน่ วยงานต่ างๆ
ทีเกี ยวข้อ ง ในการปฏิ บ ัติ ตามเงื อนไขหรื อข้อ ระเบี ยบที กํา หนดไว้ท ังในส่ วนของทาง
บริ ษทั เองและหน่วยงานทีเกียวข้อง

1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดํา เนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บตั ิต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ งแวดล้อ มของ
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก ของบริ ษทั พี.ที.คอมเพล็กซ์ จํากัด ที ระบุไว้ในหนังสื อ
เห็นชอบรายงานฯ รวมทังรวบรวมเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมทีรอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่ น สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ
ระดับเสี ยง ความสั นสะเทือน การบดบังแสงแดด การบดบังทิศทางลม แผ่น ดินไหว ทรั พยากรสิ งแวดล้อม
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ทีดิน จราจร นําใช้ การบําบัดนําเสี ย การระบายนําและป้ องกันนําท่วม ไฟฟ้ า
การจัดการมูลฝอย สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ ผลกระทบทางสังคม สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทัศนียภาพ เป็ นต้น
2 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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1.4

วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานฯ จะดําเนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อมทีกําหนด โดยสํานัก
วิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อ ม สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม
มีรายละเอียดการดําเนิ นงานต่อไปนี
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิ บ ัติตามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อ มที เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม และข้อ กําหนดเพิ มเติม โดยคณะกรรมการผู ้ชาํ นาญการ
สิ งแวดล้อ มของสํ านัก นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม โดยมี ข อบเขตของการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี
 จัด ทําตารางผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ งแวดล้อ มที
กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม
 เหตุผลทีไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ทีเปลี ยนแปลง
ไปจากมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ งแวดล้อ มทีได้เสนอไว้ในรายงาน
การวิเ คราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลียนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ งแวดล้ อ มในบริ เวณพื นที โครงการและพื นที ใกล้เ คี ย ง
โครงการ ตามกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ งแวดล้อม และรายละเอี ย ดการตรวจวัด
คุณภาพสิ งแวดล้อมโดยมีขอ้ มูลการนําเสนอดังต่อไปนี
 แสดงดัช นี ในการตรวจวัด , วิ ธี ก ารเก็ บตัวอย่ า ง, วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ต ัวอย่ างตามที
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อ ม หรื อมาตรการทีเป็ น ยอมรับ
ของหน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัด คุณ ภาพสิ งแวดล้อ มวิเ คราะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ยบกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่ ายขณะทํา การเก็ บ ตัว อย่ าง, ภาพเครื องมือ ขณะตรวจวัด และภาพถ่ าย
สถานทีตรวจวัด

3 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด
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1.5

แผนการดําเนินการ
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อ มโครงการ โรงแรม ไอบิส สไตล์ บางกอก รั ชดาภิเษก
ของบริ ษ ัท พี .ที .คอมเพล็ก ซ์ จํา กัด โดยรายงานผลกระทบสิ งแวดล้อ มผ่ านการเห็ น ชอบจากสํ านัก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเมือเดือนสิ งหาคม ทางบริ ษทั พี.ที.คอมเพล็ก ซ์ จํากัด
จึงได้จดั ให้มีแผนการก่ อสร้ างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ งแวดล้อม แสดงดังตารางที
1.5-1 และตารางที 1.5-2

4 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

หมายเหตุ:รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมฉบับสมบรู ณ์ กันยายน 2560

5 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิ งแวดล้อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

แผนการตรวจวัดประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.













- โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1 จุด













3. เสี ยง

- พื นทีก่อสร้างโครงสร้าง 1 จุด













4. ความสันสะเทือน

- พื นทีก่อสร้างโครงการ 1 จุด













5. ระบบประปา

- ระบบท่อ ถังเก็บนํา และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในพืนทีก่อสร้างโครงการ
























1. สภาพภูมิประเทศ

- พืนทีก่อสร้างโครงการ

2. คุณภาพอากาศ

- พื นทีก่อสร้างโครงการ 1 จุด

6. ระบบไฟฟ้า

- อุปกรณ์และเครื องมือ/เครื องใช้ไฟฟ้าที ใช้ในงานก่อสร้าง

6 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ งแวดล้อม
คุณภาพสิ งแวดล้ อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

แผนการตรวจวัดประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

7. การระบายนํา

- ระบบระบายนําภายในพื นทีก่อสร้างโครงการ













8. คุณภาพนํา

- บ่อพักนําก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ 1 จุด













9. การจราจร

- บริ เวณพืนทีโครงการและถนนสาธารณะใกล้เ คียง













10. การจัดการมูลฝอย

- พื นทีก่อสร้างโครงการ













11. สังคมและเศรษฐกิจ

- อาคารและบ้านพักอาศัยทีอยูใ่ นเขตติดต่อและระยะใกล้เ คียงพื นที

























ก่อสร้างโครงการ
12. สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- เครื องจักรทีใช้ในการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง
- บริ เวณพืนทีก่อสร้างโครงการและบ้านพักคนงานก่อสร้าง
- พื นทีก่อสร้างโครงการ

13. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม

- บ้านพักอาศัยทีอยูใ่ กล้เคียง













14. สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

- บ้านพักอาศัยที อยูใ่ กล้เคียง













7 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อม
โครงการ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเ ษก (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการขณะทําการสํารวจ พบว่า ช่วงเดือนธันวาคม 2561 โครงการอยู่ในช่วงงาน
สถาปั ตยกรรม แสดงสถานภาพการก่ อสร้ างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที 1.6-1

ภาพที 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการขณะทําการสํารวจ

8 จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จํากัด

