บทที่ 4
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน)
บริ ษั ท แกรนด์ ยู นิ ตี้ ดิ เ วลล็ อ ปเม้น ท์ จากั ด ตามมาตรการฯ เห็น ชอบของโครงการได้ร ะบุ ใ ห้โ ครงการ
ดาเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสัน่ สะเทือน โดย
ดาเนิ นการตรวจวัดตามสัญญาจ้างเลขที่ CLCN-09-2019/009 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เจ้าของ
โครงการดาเนิ นการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จากัด ระหว่างเดือนกัน ยายน ถึ ง พฤศจิกายน
พ.ศ.2562 เป็ นผู ด้ าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง มี ข อบเขตการด าเนิ น งานตรวจวัด
คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อ ม ดั ง ตารางที่ 4-1 โดยสรุ ป การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการและผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดาเนิ นงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานีตรวจวัด

พื้ นที่โครงการ

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100
ไมครอน , ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ,
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ,
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ,
ไฮโดรคาร์บอน
ระดับเสียง , ความสัน่ สะเทือน

ความถี่ในการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
รื้ อถอน
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
รื้ อถอน
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
รื้ อถอน

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-2
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

ตารางที่ 4-2

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ดัชนีคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่ตอ้ งติดตามตรวจสอบ
ระยะรื้ อถอนอาคารเดิม
1. คุณภาพอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่
- ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total
Suspended Particulate : TSP)
- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10)
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO)
- ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC)

จุดเก็บตัวอย่าง

ความถี่ของการตรวจวัด
หรือการเก็บตัวอย่าง

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

- บริ เ วณพื้ นที่ ก่ อ สร้า ง - ตรวจวัด เดื อนละ 1 ครั้ ง ทางโครงการได้จัด จ้า งบริ ษัท ทีเ อ็น พี เอ็น ไว
โครงการ
ตลอด ระยะ เวลารื้ อถอน รอนเม้น ท์ จากัด เข้า มาด าเนิ น การติ ด ตาม
โครงการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้ นที่โครงการ
ในช่ ว งงานรื้ อถอน โดยมี ก ารตรวจวัด TSP,
PM10, CO, NO2, SO2 และ HC 1 ครั้ง/เดือน ซึ่ง
- ตรวจวัด เดื อนละ 1 ครั้ ง ทางบริษัทฯ ได้ดาเนิ นการตรวจวัดตามสัญญา
ตลอด ระยะ เวลารื้ อถอน จ้างเลขที่ CLCN-09-2019/009 ลงวันที่ 11
กันยายน พ.ศ.2562 โดยแสดงรายละเอียดดัง
โครงการ
ตารางที่ 4-3 ถึง 4-7

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข

-

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-3
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

ตารางที่ 4-2

(ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่ตอ้ งติดตามตรวจสอบ
2. เสียง
ตรวจวัดระดับเสียงจากการรื้ อถอน
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq)
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
- ระดับเสียงรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง

ความถี่ของการตรวจวัด
หรือการเก็บตัวอย่าง

- บริ เ วณพื้ นที่ ก่ อ สร้า ง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
โครงการ
ตลอดระยะเวลารื้ อถอน
โครงการ

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

ทางโครงการได้จัด จ้า งบริ ษัท ทีเ อ็น พี เอ็น ไว
รอนเม้น ท์ จากัด เข้า มาด าเนิ น การติ ด ตาม
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้ นที่โครงการ
ในช่ ว งงานรื้ อถอน โดยมี ก ารตรวจวัด ระดั บ
เสียงโดยทัว่ ไปและระดับเสี ยงรบกวน 1 ครั้ง /
เดื อน ซึ่ ง ทางบริษั ทฯ ได้ด าเนิ น การตรวจวัด
ตามสัญญาจ้างเลขที่ CLCN-09-2019/009
ลงวันที่ 11 กัน ยายน พ.ศ.2562 โดยแสดง
รายละเอียดดัง ตารางที่ 4-8

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-4
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

ตารางที่ 4-2

(ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่ตอ้ งติดตามตรวจสอบ
3. ความสั ่นสะเทือน
- ตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือน (Peak
Particle Velocity)

จุดเก็บตัวอย่าง

ความถี่ของการตรวจวัด
หรือการเก็บตัวอย่าง

- บริ เ วณพื้ นที่ ก่ อ สร้า ง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
โครงการ
ตลอดระยะเวลารื้ อถอน
โครงการ

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

ทางโครงการได้จัด จ้า งบริ ษัท ทีเ อ็น พี เอ็น ไว
รอนเม้น ท์ จากัด เข้า มาด าเนิ น การติ ด ตาม
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้ นที่โครงการ
ในช่วงงานรื้ อถอน โดยมีการตรวจวัดค่าความ
สัน่ สะเทือน 1 ครั้ง/เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้
ด าเนิ นการตรวจวั ด ตามสั ญ ญาจ้า งเลขที่
CLCN-09-2019/009 ลงวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ.2562 โดยแสดงรายละเอียดดัง ตารางที่
4-9

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-5
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

4.

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
4.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป (Ambient Air Quality)
(1) ผลการตรวจวั ด ปริ ม าณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่ เ กิ น 100 ไมครอน (Total
Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(Particulates Matter <10 microns; PM-10)

ดาเนิ นการตรวจวัด คุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป (Ambient Air Quality)
ของโครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิ ตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่
โครงการ ทาการตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดง
ดัง ตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3

ผลการตรวจวัด ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended
Particulate; TSP) และปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน (Particulates
Matter <10 microns; PM-10) บริเวณพื้ นที่โครงการ
ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m3)

สถานีตรวจวัด

พื้ นที่โครงการ
(รื้ อถอน)

วันที่ตรวจวัด

20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562
มาตรฐาน

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่
เกิน 100 ไมครอน
(TSP)
0.0841
0.0360
0.0449
0.33

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM-10)
0.0240
0.0113
0.0236
0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อ งกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไป

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-6
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

(2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ดาเนิ นการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ของ
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ
ทาการตรวจวัดในระยะรื้ อถอน ระหว่างเดือนระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)

สถานีตรวจวัด
พื้ นที่โครงการ

วันที่ตรวจวัด
CO ในเวลา 8 ชั ่วโมง

CO ในเวลา 1 ชั ่วโมง

6.6723
6.5963
5.7313
9.0

7.8340
7.5600
6.7900
30.0

20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562
มาตรฐาน

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อ งกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไป

(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)
ดาเนิ นการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) ของ
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ
ทาการตรวจวัดในระยะรื้ อถอน ระหว่างเดือนระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

หน่วย

ผลการตรวจวัด
NO2 ในเวลา 1 ชั ่วโมง (สูงสุด)

พื้ นที่โครงการ

20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562

ppm
ppm
ppm
ppm

0.0019
0.0017
0.0020
0.17

มาตรฐาน (ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชัว่ โมง)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
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(4) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
ดาเนิ นการตรวจวัด ปริ มาณก๊ าซซัลเฟอร์ไ ดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) ของ
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ
ทาการตรวจวัดในระยะรื้ อถอน ระหว่างเดือนระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

SO2 ในเวลา 24 ชั ่วโมง
(ค่าเฉลี่ย)

SO2 ในเวลา 1 ชั ่วโมง
(ค่าสูงสุด)

0.0086
0.0077
0.0095
0.12

0.0091
0.0089
0.0114
0.30

พื้ นที่โครงการ

20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562
มาตรฐาน (1)(2)

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ในเวลา 1 ชัว่ โมง
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไป

(5) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)
ด าเนิ นการตรวจวัด ปริ ม าณไฮโดรคาร์ บ อน (Total Hydrocarbon; THC) ของ
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่
โครงการ ทาการตรวจวัด ในระยะรื้ อถอน ระหว่างเดือนระหว่างเดือนกันยายน ถึ ง พฤศจิก ายน พ.ศ.2562
เดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด
THC

พื้ นที่โครงการ

20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562
มาตรฐาน

1.60
1.53
1.48
-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สาหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกาหนด ทั้งนี้ มาตรฐานของประเทศเกาหลี
ใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm
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4.2

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั ่วไป (Sound Noise Level)

ดาเนิ นการตรวจวัด ระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป (Sound Noise Level) ของโครงการ UNITY 26
(ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ ทาการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-8
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้ นที่โครงการ

ตารางที่ 4-8
สถานีตรวจวัด
พื้ นที่โครงการ
(รื้ อถอน)

มาตรฐาน :

(1)
(2)

4.3

วันที่ตรวจวัด
20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562
มาตรฐาน

ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))
Leq 24 hr
Lmax
ระดับเสียงรบกวน
68.8
113.1
6.4
62.8
87.5
7.6
7.3
63.6
87.6
70.0(1)
115.0(1)
10.0(2)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดค่าความสั ่นสะเทือน (Vibration)

ดาเนิ น การตรวจวัด ความสั น่ สะเทื อน (Vibration) ของโครงการ UNITY 26 (ยู นิ ตี้ 26)
(ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ ทาการตรวจวัดระหว่างเดือน
กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9
สถา
นีตรวจวัด
พื้ นที่โครงการ
(รื้ อถอน)

ผลการตรวจวัดความสัน่ สะเทือน (Vibration) บริเวณพื้ นที่โครงการ

วันที่ตรวจวัด

แนวแกน

20-21/09/2562
25-26/10/2562
15-16/11/2562

Vert
Vert
Vert

ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(หน่วย mm/s)
3.121
3.438
1.103

ความถี่
มาตรฐาน
(หน่วย Hz)
5.3
56.1
3.1

5.0
15.6
5.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อ
ป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร
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4.5

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
4.5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป (Ambient Air Quality)
(1) ปริ ม าณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่ เ กิ น 100 ไมครอน (Total Suspended
Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates
Matter <10 microns; PM-10)

จากผลการตรวจวัดเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม พ.ศ.2547 พบว่า เมื่ อเลือกค่ าสู ง สุด ปริมาณฝุ่ นละอองรวมของบริเวณพื้ น ที่
โครงการ ค่ าเท่ากั บ 0.0841 มิ ล ลิกรัมต่อลู ก บาศก์เมตร และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ของบริเวณพื้น ที่
โครงการ มาเทียบกับมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.0240 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
(2) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ผลการตรวจวั ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรม การ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วัน ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญ ญัติส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่า ปริมาณก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ โครงการ
มีค่าเท่ากับ 6.6723 ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
(3) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)
จากผลการตรวจวัดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้อมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานค่า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ใ น
บรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศ ณ วัน ที่ 17 มิ ถุ นายน พ.ศ.2552 พบว่ า เมื่ อเลื อกค่า สู ง สุด ปริมาณก๊ า ซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ ย 1 ของบริเวณพื้นที่ โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0020 ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
(4) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
จากผลการตรวจวัดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่า เมื่ อเลือกค่าสู งสุดปริมาณก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
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เฉลี่ ย 24 ชัว่ โมง ของบริเวณพื้นที่ โครงการ มี ค่าเท่ากับ 0.0095 และ 0.0058 ส่วนในล้านส่วน ซึ่ งยังอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด
(5) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)
จากผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณพื้นที่ โครงการ มี ค่าเท่ากับ 1.60 ส่วนในล้านส่วน
สาหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ยังไม่มีค่ามาตรฐานกาหนด
4.5.2 ระดับเสียงโดยทั ่วไป (Sound Noise Level)
(1) ระดับเสียงโดยทั ่วไป
จากผลการตรวจวัดเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสี ยงโดยทัว่ ไป ประกาศ ณ วันที่
12 มีนาคม พ.ศ.2540 พบว่า เมื่ อเลือกค่าสู งสุดของระดับเสี ยงเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ โครงการ และ
บริเวณโรงเรียนสารสาสน์พิทยา มีค่าเท่ากับ 68.8 dB(A) ส่วนระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 113.1 dB(A)
(2) ระดับเสียงรบกวน
จากผลการตรวจวัดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2550 พบว่า เมื่ อเลือกค่าสูงสุดระดับเสียงรบกวน ของบริเวณพื้นที่ โครงการ มีค่าเท่ากับ 7.6 dB(A)
4.5.3 ค่าความสั ่นสะเทือน (Vibration)
จากผลการตรวจวัดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือน เพื่อป้ องกันผลกระทบ
ต่ออาคาร ประกาศ ณ วัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2553 พบว่า เมื่ อเลือกค่ าสู งสุด ของความเร็วอนุ ภาคสู งสุ ด
บริเวณพื้นที่ โครงการ มีค่าเท่ากับ 3.438 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ อยูท่ ี่ 56.1 เฮิรต์

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-11
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

4.6

ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้ องกันแก้ไข
4.6.1 คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไปของโครงการ อาจส่ งผลกระทบต่อคุ ณภาพอากาศบริเวณ
พื้ นที่ใกล้เคียงบางช่วงเวลา ทั้งนี้ โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้ นที่รอถอน
ื้
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
 ปิ ดคลุมและทาการเก็บวัสดุรอถอนที
ื้
่มีฝนอย่
ุ่ างมิดชิด
 การขนย้ายวัสดุที่มีฝนต้
ุ่ องฉีดพรมด้วยน้ าทันทีก่อนการขนย้าย
 จัดระเบียบจราจรทั้งภายใน และภายนอกพื้ นที่ รื้อถอน และจากัดความเร็ ว
ของรถบรรทุกภายในโครงการไม่ ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง อันจะเป็ น
ช่วยลดการเกิดฝุ่ นฟุ้งกระจาย
 ติดตั้งป้ ายเตือน “ ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ ” ในพื้ นที่จอดรถของอาคาร
และกากับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
 ไม่ติดเครื่องยนต์ทงไว้
ิ้ ในขณะที่ไม่ปฏิบตั ิงาน
 ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักรกล และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
เพื่ อป้ อ งกัน มลสารทางอากาศ และไม่ ใ ห้ติ ด เครื่ องยนต์ เครื่ องจัก ร และ
ยานพาหนะ ในกรณีไม่มีความจาเป็ น

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-12
โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

4.6.2 ระดับเสียง
ระดับเสียงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้ นที่ใกล้เคียงในบางช่วงเวลา
แม้ว่าจะถูกดูดซับเสียงโดยแนวกาแพงกันเสียง ซึง่ ทาให้ระดับเสียงที่ส่งผ่านไปยังบริเวณโดยรอบโครงการลดลง
ก็ตาม โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 ไม่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
 เลื อกใช้เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ และวิ ธีก ารรื้ อถอนที่ก่ อให้เกิด เสี ย งรบกวนน้อย
ที่สุด
 อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็ นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่อง
ลง ระหว่างการพัก
 ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รบั การบารุงรักษาอย่างดี และต้องได้รับการดู แลอย่าง
สมา่ เสมอในระหว่างการรื้ อถอน เช่น หยอดน้ ามันหล่ อลื่ น เพื่อลดการเสี ยดสี
ระหว่างชิ้ นส่วนของเครื่องจักร
4.6.3 ความสั ่นสะเทือน
แรงสั น่ สะเทือนจากการก่ อสร้า งของโครงการ อาจส่ งผลกระทบต่อบริเ วณพื้ นที่
ใกล้เคียงในบางช่วงเวลา โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 เลือกใช้เทคนิ คลดความสัน่ สะเทือน อาทิ ใช้การวางเสาเข็มโดยวิธีเข็มเจาะ
หรือเทคนิ ค สมัยใหม่แทนการใช้เข็มตอก
 ใช้วัสดุ อุป กรณ์ ป้ องกัน ที่แ หล่ งก าเนิ ด อาทิ การติ ดตั้ง แดมเปอร์หรื อสปริ ง
รองรับเครื่องจักร ที่สร้างความสัน่ สะเทือนให้ยกเหนื อพื้ น
 เพิ่ม ระยะทาง หรื อใช้สิ่ง กีด ขวางคลื่ นความสัน่ สะเทื อน อาทิ การขุ ดคู รอบ
แหล่งกาเนิ ด ความสัน่ สะเทือน เพิ่มระยะทางโดยที่คลื่นความสัน่ สะเทือนต้อง
เดินทางผ่านดินใต้คู
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