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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการ ศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร เป็ นอาคาร พักอาศัยรวม (อาคารชุด ) สู ง 26 ชั้น จานวน 1
อาคาร โดยมีหอ้ งชุดพักอาศัย 578 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า ) จานวน 6 ห้อง รวมมีจานวน
ห้องชุดทั้งสิ้ น 584 ห้อง และพื้นที่จอดรถยนต์ 354 คัน (รวมที่จอดรถ Taxi 4 คัน และที่จอดผูพ้ ิการ 2 คัน) ที่
จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน ตั้งอยู่ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
ก่อสร้างบนแปลงที่ดินในกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) จานวน 18 แปลง เนื้อที่ดิน 5-1-0.7
ไร่ หรื อ 8,402.8 ตร.ม.
โครงการได้มอบ หมายให้ บริ ษทั เอิร์ธ แอนด์ ซัน จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทาและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโครงการศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมพิจารณา ซึ่ งทางสานักงานฯ ได้พิจารณาและนาเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ตามลาดับการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 43/2560 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) โดยให้ บริ ษทั ศุ
ภาลัย จากัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที่
ทส. 1009.5/15321 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ

ศุภาลัย พรี เมียร์

เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 256 เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณาร ายงานการวิเคราะห์ทางสิ่ งแวดล้อม โครงการ ศุ ภาลัย
พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ซึ่ งได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด และเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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1.2

วัตถุประสงค์ ของการจัดทารายงาน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการศุ ภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ช่วงระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วย
ราชการกาหนด และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางป้ องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
1.2.4 เพื่อสรุ ปเป็ นข้อมูลคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อระเบียบที่กาหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทางบริ ษทั
เองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3

ขอบเขตการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการโครงการศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสาร
เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแว ดล้อมที่ ครอบคลุม
ในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ความสั่นสะเทือน
การบาบัดน้ าเสี ย การระบายและการป้ องกันน้ าท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สาธารณสุ ข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีการศึกษาและจัดทารายงาน
การจัดทารายงานฯ จะดาเนินการตามแนวทางการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยสานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ

ละสิ่ งแวดล้อม มี

รายละเอียดการดาเนินงานต่อไปนี้
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และข้อกาหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการ
สิ่ งแวดล้อมของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
 จัดทาตารางผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่
กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
2 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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 เหตุผลที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
 เสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในสภาพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคีย งโครงการ
ตามกาหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมดังโดยมีขอ้ มูลการนาเสนอดังต่อไปนี้
 แสดงดัชนีในการตรวจวัด , วิธีการเก็บตัวอย่าง , วิธีการวิเคราะห์ตวั อย่างตามที่
กาหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมาตรการที่เป็ นยอมรับ ของ
หน่วยงานราชการไทย
 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
 แสดงภาพถ่า ยขณะทาการเก็บตัวอย่าง , ภาพเครื่ องมือขณะตรวจวัดและภาพถ่าย
สถานทีต่ รวจวัด
1.5

แผนการดาเนินการ
จากรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการศุ ภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั
ศุภาลัย จากัด (มหาชน ) โดยรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ผ่านการเห็นชอบจาก สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางบริ ษทั ศุภาลัย
จากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
แสดงดังตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 1.5-2

3 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตารางที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

ทีม่ า: บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

4 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ตาแหน่ งตรวจวัด
-พื้นที่ก่อสร้าง

1. คุณภาพอากาศ

- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2. เสี ยง

- พื้นที่โครงการ
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

3. ความสัน่ สะเทือน

- พื้นที่โครงการ
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

4. จราจร

- บริ เวณด้านหน้าโครงการ
- บริ เวณโดยรอบโครงการ

แผนการตรวจวัดประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.




























































- บ่อพักน้ าชัว่ คราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

5. การบาบัดน้ าเสี ย

ลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบริ เวณด้านหน้าโครงการ
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง
6. ห้องน้ าคนงาน

- ห้องน้ าคนงาน













7. การจัดการขยะ

- ถังรอบรับมูลฝอย













หมายเหตุ : 

ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

5 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตารางที่ 1.5-2 (ต่ อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
8. การระบายน้ า

ตาแหน่ งตรวจวัด
- บ่อดักขยะ
- บ่อตกตะกอน

แผนการตรวจวัดประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.












9. การระบายน้ าและป้ องกันน้ าท่วม

- รางระบายน้ าและบ่อดักตะกอน













10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน/การป้ องกันอัคคีภยั

- พื้นที่ก่อสร้าง













11. สุขภาพ

- พื้นที่ก่อสร้าง













- บริ เวณบ้านพักคนงาน
หมายเหตุ : 

ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

6 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร (ระยะก่อสร้ าง) มกราคม-มิถุนายน 2562

1.6

สถานภาพของโครงการปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการขณะทาการสารวจ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า โครงการอยูใ่ นช่วงงาน
โครงสร้างอาคารชั้นใต้ดิน แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปั จจุบนั ได้ดงั ภาพที่ 1.6-1

ภาพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการขณะทาการสารวจ

7 จัดทาโดย บริษทั เอ็นไวแล็บ จากัด

