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โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จากัด
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1
บทนำ
1.1

บทนำ

บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จากัด ได้ดาเนินการโครงการภายใต้ชื่อ โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส ตั้งอยู่
ทีถ่ นนสุขุมวิท ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการได้จัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) อ้างถึงหนังสือ ที่ ทส 1009.5/6667 ลงวันที่ 08 มิถุนายน 2559 (ดังเอกสำรแนบ 1)
ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ท็อปส์ -แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้จัดทารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ดังเอกสำรแนบ 2)
ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลระยะก่อสร้าง (ได้ทาการตรวจวัดทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2561) ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบในรายงาน
1.2

ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน

โครงการ เดอะ เมโทรโพลิ ส ตั้ ง อยู่ ที่ ถ นนสุ ขุ ม วิ ท ต าบลเทพารั ก ษ์ อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการโดยบริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จากัด โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพัก
อาศัย จานวน 2 อาคาร และอาคารจอดรถ 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยจานวน 1,752 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
(ร้านค้า) 34 ห้อง ที่จอดรถประมาณ 757 คัน และมีพื้นที่อาคารรวม 121,507.23 ตร.ม.
ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนของ
การขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระบุว่า อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนดาเนินการ
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1.3

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน

1.3.1 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส ของบริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้
จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561
1.3.2 เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ หน่วยงาน
ราชการกาหนด และน าไปเป็น แนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ
1.3.3 เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4

ขอบเขตกำรดำเนินงำน

1.4.1 กำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมำตรกำรติ ดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เดอะ เมโทรโพลิส เป็นการดาเนินการตามมาตรการ และรวบรวมเอกสารการ
ดาเนินงานประกอบมาตรการ สามารถพิจารณารายละเอียดได้ ดังนี้
1) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
3) มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4) มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
1.4.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดาเนินการโดย
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด พร้อมสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
โดยรายละเอียดนาเสนอไว้ในรำยงำนบทที่ 4
1.5

วิธีกำรศึกษำและจัดทำรำยงำน

การจัดทารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส ของบริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้
จากัด ได้จัดทาตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีรายละเอียดดังนี้
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1.5.1 นำเสนอผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรำยงำน และข้อกำหนดเพิ่มเติม
โดยคณะกรรมการผู้ ช านาญการของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ตรวจสอบมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างละเอียด โดยจัดทาตารางเปรียบเทียบผลการ
ปฏิ บั ติต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ที่ เสนอไว้ ในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
1.5.2 น ำเสนอผลกำรติ ด ตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยท าการตรวจวั ด และวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ผลการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างละเอียด โดยมีข้อมูล
การนาเสนอดังนี้
1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระดับเสียง
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ
2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กาหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับ
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการ
4) แสดงภาพถ่ายขณะทาการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือการตรวจวัด
1.6

แผนกำรดำเนินกำรของโครงกำร

1.6.1 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ท็ อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้ ดาเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขของมาตรการที่กาหนดไว้ พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ นาเสนอปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการดาเนินการต่อไป
1.6.2

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการช่วงระยะก่อสร้าง และ
จัดทารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และ
คุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด
สาหรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมตามข้ อก าหนดของการเห็ นชอบในรายงานฯ ในครั้ งนี้ เพื่ อน าเสนอต่ อส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ ง แวดล้ อ ม จั งหวั ด สมุ ทรปราการ และเทศบาลตาบลส าโรงเหนือ (เดื อนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561)
โดยนาเสนอในเดือนมกราคม 2562
1.6.3 กำรดำเนินกำรครั้งต่อไป
การดาเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งต่อไปดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน
2562 และจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนาเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.), ผู้ ว่าราชการจั งหวัดสมุทรปราการ, ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม จังหวัดสมุทรปราการ
และเทศบาลตาบลสาโรงเหนือ (ทุก 6 เดือน) โดยการนาเสนอครั้งถัดไปจะดาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562
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