รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำร
โครงการ ศุ ภาลัย พรี เมี ยร์ เจริ ญ นคร เป็ นอาคารพัก อาศัย รวม (อาคารชุ ด) สู ง 26 ชั้น จานวน 1
อาคาร โดยมีห้องชุดพักอาศัย 578 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) จานวน 6 ห้อง รวมมีจานวน
ห้องชุดทั้งสิ้ น 584 ห้อง และพื้นที่ จอดรถยนต์ 354 คัน (รวมที่จอดรถ Taxi 4 คัน และที่จอดผูพ้ ิการ 2 คัน)
ที่จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน ตั้งอยู่ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
ก่อสร้างบนแปลงที่ดินในกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) จานวน 18 แปลง เนื้ อที่ดิน 5-1-0.7
ไร่ หรื อ 8,402.8 ตร.ม.
โครงการได้ม อบหมายให้ บริ ษ ัท เอิ ร์ ธ แอนด์ ซั น จ ากัด เป็ นผู ้จัด ท าและเสนอรายงานการ
ประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการศุ ภาลัย พรี เมี ยร์ เจริ ญ นคร ให้ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมพิ จารณา ซึ่ งทางส านัก งานฯ ได้พิ จารณาและน าเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ตามลาดับการพิจารณา ในการ
ประชุมครั้งที่ 43/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) โดยให้บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ เสนอไว้ในรายงานฯ อย่าง
เคร่ งครัด ตามหนังสื อแจ้งที่ ทส. 1009.5/15321 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายงานฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงานผลการปฏิ บ ัติ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ระยะก่ อสร้าง โครงการศุภาลัย พรี เมียร์
เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 256 เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในหนังสื อเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการประเมิณผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย
พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ซึ่งได้มอบหมายให้บริ ษทั เอ็นไวแล็บ จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วิส จากัด และเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-118 เป็ นผูต้ รวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำน
1.2.1 เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการศุ ภาลัย พรี เมี ยร์ เจริ ญ นคร ของบริ ษ ัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ช่วงระยะก่อสร้าง
1.2.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วย
ราชการกาหนด และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อไป
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
1.2.4 เพื่ อสรุ ป เป็ นข้อมู ล คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อมในการน าเสนอกับ องค์ ก รและหน่ วยงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อระเบี ยบที่ กาหนดไว้ท้ งั ในส่ วนของทางบริ ษทั
เองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3

ขอบเขตกำรศึกษำ
ด าเนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของ
โครงการโครงการศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ที่ระบุไว้ในหนังสื อเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสาร
เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ครอบคลุม
ในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไป ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ความสั่นสะเทือน
การบ าบั ด น้ าเสี ย การระบายและการป้ อ งกั น น้ าท่ ว ม การจัด การมู ล ฝอย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
1.4

วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน
การจัดทารายงานฯ จะดาเนินการตามแนวทางการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่ กาหนดโดยกอง
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม มี
รายละเอียดการดาเนินงานต่อไปนี้
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และข้อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม โดยคณะกรรมการผู ช้ านาญการ
สิ่ งแวดล้อมของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมี ขอบเขตของการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
• จัด ท าตารางผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มที่
กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
2 จัดทาโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด
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• 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
• แสดงดัชนีในการตรวจวัด, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตวั อย่างตามที่
กาหนดในรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อมาตรการที่ เป็ นยอมรับ
ของหน่วยงานราชการไทย
• ผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มวิ เคราะห์ ผ ล และเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
• แสดงภาพถ่ ายขณะท าการเก็ บ ตัวอย่าง, ภาพเครื่ องมื อขณะตรวจวัด และภาพถ่ าย
สถานที่ตรวจวัด
1.5

แผนกำรดำเนินกำร
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร ของบริ ษทั ศุภาลัย
จากัด (มหาชน) ผ่านการเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางบริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ให้มีแผนการก่อสร้างโครงการและ
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แสดงดังตำรำงที่ 1.5-1 และตำรำงที่ 1.5-2

3 จัดทาโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด
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ตำรำงที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

ที่มา: บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ งตรวจวัด
-พื้นที่ก่อสร้าง

1. คุณภาพอากาศ

- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2. เสี ยง

- พื้นที่โครงการ
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

3. ความสั่นสะเทือน

- พื้นที่โครงการ
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

4. จราจร

- บริ เวณด้านหน้าโครงการ
- บริ เวณโดยรอบโครงการ

แผนกำรตรวจวัดประจำเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2563
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- บ่อพักน้ าชัว่ คราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

5. การบาบัดน้ าเสี ย

ลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบริ เวณด้านหน้าโครงการ
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง
6. ห้องน้ าคนงาน

- ห้องน้ าคนงาน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7. การจัดการขยะ

- ถังรอบรับมูลฝอย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมำยเหตุ : ✓

ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

5 จัดทาโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริ ญนคร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม
8. การระบายน้ า

ตำแหน่ งตรวจวัด
- บ่อดักขยะ
- บ่อตกตะกอน

แผนกำรตรวจวัดประจำเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2563
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
✓

✓

✓

✓

✓

✓

9. การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม

- รางระบายน้ าและบ่อดักตะกอน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน/การป้องกันอัคคีภยั

- พื้นที่ก่อสร้าง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

11. สุ ขภาพ

- พื้นที่ก่อสร้าง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- บริ เวณบ้านพักคนงาน
หมำยเหตุ : ✓

ดาเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กาหนด

6 จัดทาโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
โครงการ ศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร (ระยะก่อสร้ าง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1.6

สถำนภำพของโครงกำรปัจจุบัน
สถานภาพของโครงการขณะทาการสารวจ เมื่อเดือนธันวาคม 2563 พบว่า โครงการอยู่ในช่วงงาน
โครงสร้างชั้นที่ 26 แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปัจจุบนั ได้ดงั ภำพที่ 1.6-1

ภำพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการขณะทาการสารวจ

7 จัดทาโดย บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด

