บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ มโครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ข สวั ส ดิ์ 64
(ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด ในระยะก่อสร้าง ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้
โครงการดําเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ คุ ณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสัน่ สะเทือน
และคุ ณ ภาพนํ้ าทิ้ ง ทั้ ง นี้ เจ้า ของโครงการดํ า เนิ นการจั ด จ้า ง บริ ษั ท ที เ อ็ น พี เอ็ น ไวรอนเม้น ท์ จํ า กั ด
เป็ นผู ้ดํ า เนิ นการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง มี ข อบเขตการดํ า เนิ นงานตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดัง ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1

ขอบเขตการดําเนิ นงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน,
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

พื้ นที่โครงการ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์,
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์,
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์,
และไฮโดรคาร์บอน
ระดับเสียง และความสัน่ สะเทือน
คุณภาพนํ้ า
ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน,
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

พื้ นที่อ่อนไหว

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์,
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์,
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์,
และไฮโดรคาร์บอน
ระดับเสียง

ความถี่ในการตรวจวัด
ทุกวัน ที่ทาํ งานฐานราก
และเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ทุกวัน ที่ทาํ งานฐานราก
และเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ทุกวัน ที่ทาํ งานฐานราก
และเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ทุกวัน ที่ทาํ งานฐานราก
และเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-2
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด
ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ

2. คุณภาพอากาศ

ดัชนีที่ตรวจวัด
(1) ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบแนวเขต
พื้ นที่ ดิ น ของโครงการ หากพบว่ า เกิ ด
การชํารุดให้ซ่อมแซมโดยทันที
(2) กํา ชั บ ให้ผูร้ ัย เหมาดู แ ลพื้ นที่ ใ ห้มี
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
( 1) Total Suspended Particulate
(TSP)
(2) PM-10
(3) CO
(4) SO x
(5) NO x
(6) HC

สถานที่ดาํ เนินการ

ความถี่

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

1. บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด โครงการได้ดําเนิ นการรื้ อถอนรั้วทึบ
โครงการ
ระยะเวลาก่อสร้าง
สูง 6 เมตร และดําเนิ นการติดตั้งรั้ว
คอนกรีตถาวรเรียบร้อยแล้ว
จํานวน 2 สถานี ได้แก่
- ส ถ านี ที่ 1 ภาย ใน
พื้ นที่ โ ครงการด้า นทิ ศ
เหนื อใกล้ กั บ บ้ า นพั ก
อาศัย ความสูง 1 ชัน้
- สถานี ที่ 2 มั ส ยิ ด ดา
รุลญัน นะห์ อยู่ห่างจาก
โครงการไปทางด้านทิศ
ใ ต้ ป ร ะ ม า ณ 384
เมตร

- เดื อ น ล ะ 1 ค รั้ ง 24 โครงการได้จัด จ้า งบริ ษั ท ที เอ็ น พี
ชัว่ โมงต่อเนื่ อง เป็ นเวลา 1 เอ็ น ไวรอนเม้น ท์ จํา กัด เข้าทํา การ
วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้าง

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

-

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

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-3
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2
องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม
3. เสียง

(ต่อ)
ดัชนีที่ตรวจวัด
(1) Leq 24 hr
(2) Lmax
(3) Ldn
(4) L 90
(5) เสียงรบกวน

สถานที่ดาํ เนินการ

ความถี่

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

จํานวน 2 สถานี ได้แก่
- ส ถ านี ที่ 1 ภาย ใน
พื้ นที่ โ ครงการด้า นทิ ศ
เหนื อใกล้ กั บ บ้ า นพั ก
อาศัย ความสูง 1 ชัน้
- สถานี ที่ 2 มั ส ยิ ด ดา
รุลญัน นะห์ อยู่ห่างจาก
โครงการไปทางด้านทิศ
ใ ต้ ป ร ะ ม า ณ 384
เมตร

- สถานี ที่ 1 ภายในพื้ นที่
โครงการด้านทิ ศเหนื อใกล้
กับ บ้านพักอาศัย ความสู ง
1 ชั้ น ตรวจวั ด ทุ ก วั น ที่ มี
ก า ร ทํ า ฐ า น ร า ก แ ล ะ
รายงาน ผลการตรวจวั ด
เป็ น ป ร ะ จํ า ทุ ก สั ป ด า ห์
หลั งจากนั้ น ตรวจวัด เดื อน
ละ 1 ครั้ง 24 ชัว่ โมง เป็ น
เ ว ล า 1 วั น ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ส ถ า นี ที่ 2 มั ส ยิ ด ด า
รุ ล ญั น น ะห์ อยู่ ห่ า งจาก
โครงการไปทางด้านทิ ศใต้
ป ร ะ ม า ณ 384 เ ม ต ร
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง
24 ชั ่ว โมงต่ อ เนื่ อง เป็ น
เวลา 1 วั น ต ลอดระยะ
ก่อสร้าง

โครงการได้จัด จ้า งบริ ษั ท ที เอ็ น พี
เอ็ น ไวรอนเม้น ท์ จํา กัด เข้าทํา การ
ตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ในช่วง
การดํ า เนิ น การก่ อ สร้า งโครงสร้า ง
จํานวน 3 เดือน

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

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

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-4
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2

(ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม
4. ความสั ่นสะเทือน

5. การจัดการมูลฝอย

ดัชนีที่ตรวจวัด

สถานที่ดาํ เนินการ

(1) ค่าความสัน่ สะเทือนให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณ ะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 37) เรื่ อ งกํ า หนด
มาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้ องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร

จํานวน 1 สถานี ได้แก่
- ส ถ านี ที่ 1 ภาย ใน
พื้ นที่ โ ครงการด้า นทิ ศ
เหนื อใกล้ กั บ บ้ า นพั ก
อาศัย ความสูง 1 ชัน้

(1) ดู แ ลความเรี ย บร้อ ยและความ
สะอาดของถังรองรับมูลฝอย
(2) ตรวจสอบ ก ารตก ค้ า งมู ลฝอย
บริเวณพื้ นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
(3) ทําความสะอาดถั ง รองรับ มู ล ฝอย
ทุ ก ค รั้ ง ห ลั ง จ า ก ก า ร เก็ บ ข น ข อ ง
สํานั กงานเขตทุ่งครุ

ความถี่

- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทํา
ฐานราก และรายงานผล
การตรวจวัดเป็ นประจําทุ ก
สั ป ด า ห์ ห ลั ง จ า ก นั้ น
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง
24 ชั ่ว โมงต่ อ เนื่ อง เป็ น
เ ว ล า 1 วั น ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ถั ง ร อ งรั บ มู ล ฝ อ ย -ทุ ก วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ภายใน พื้ น ที่ ก่ อ สร้า ง ก่อสร้าง
และที่พกั คนงาน
-ทุ ก วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้าง
-ทุ ก วั น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้าง

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
โครงการได้จัด จ้า งบริ ษั ท ที เอ็ น พี
เอ็ น ไวรอนเม้น ท์ จํา กัด เข้าทํา การ
ตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ในช่วง
การดํ า เนิ น การก่ อ สร้า งโครงสร้า ง
จํานวน 3 เดือน

โครงการได้จัด จ้า งบริ ษั ท ที เอ็ น พี
เอ็ น ไวรอนเม้น ท์ จํา กัด เข้าทํา การ
ตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ในช่วง
การดํ า เนิ น การก่ อ สร้า งโครงสร้า ง
จํานวน 3 เดือน

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

-

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

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-5
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2
องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม
6. การจัดการนํ้าเสีย

(ต่อ)
ดัชนีที่ตรวจวัด

สถานที่ดาํ เนินการ

(1) ดู แลระบบบําบัดนํ้ าเสี ยสํ าเร็จรูป ใน - ถั ง บํ า บั ด นํ้ า เสี ย
พื้ นที่ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สํ า เ ร็ จ รู ป ใ น พื้ น ที่
(2) บํา รุ ง รัก ษาระบบท่ อนํ้ าทิ้ งในพื้ นที่ ก่อสร้าง
ก่ อ สร้า งให้มี ก ารรั ว่ ซึ ม เพื่ อป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายของเชื้ อโรค
(3) สู บ ตะกอนในบ่ อ เกรอะของระบบ
บําบัดนํ้ าเสียสําเร็จรูป
(4) ตรวจวัดคุณภาพนํ้ าทิ้ งหลังการบําบัด
- pH
- BOD
- สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- สารที่ละลายได้ท้งั หมด (TDS)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ตะกอนหนั ก (Settleable Solids)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- นํ้ า มั น แ ล ะ ไ ข มั น ( Fat, Oil and
Grease)
- Total Coliform Bacteria
- Fecal Coliform Bacteria

ความถี่

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

- ทุ ก เดื อ นหรื อ เมื่ อ บ่ อ เต็ ม
ตลอดระยะก่อสร้าง
- ทุ ก เดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้าง
- ทุ ก เดื อ นหรื อ เมื่ อ บ่ อ เต็ ม
ตลอดช่วงก่อสร้าง
- ทุ ก เดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้าง

โครงการได้ติ ด ตั้ ง ถั ง บํ า บั ด นํ้ า เสี ย
สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ รองรั บ นํ้ าเสี ย จาก
กิจกรรมก่อสร้าง
นํ้ าเสียจากห้องนํ้ า ห้องส้วม การชะ
ล้ า งของกิ จกรรม ต่ า งๆ บ ริ เ วณ
ภายในพื้ นที่ก่อสร้าง
โดยทํา การบําบัดนํ้ าระบายลงสู่ ท่อ
ระบายนํ้ าสาธารณะ พร้อมทั้งจัดให้
มีคนงาน
ทําความสะอาดบ่อบําบัดนํ้ าเสี ยเป็ น
ประจํา พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพนํ้ า
ทิ้ งหลังการบําบัด เดือนละ 1 ครั้ง

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bank Bua Thong, Nonthaburi 11110
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-6
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2

(ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม
6. การจัดการนํ้าเสีย
(ต่อ)
7. สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ดัชนีที่ตรวจวัด
(5) ทําความสะอาดห้องนํ้ า-ห้องส้วม
บริเวณพื้ นที่ก่อสร้าง
(1) ติดตามตรวจสอบความเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนจากผูพ้ กั อาศัยที่อยู่ขา้ งเคียง
โดยรอบพื้ นที่โครงการในกล่ องรับเรื่อง
ร้องเรียน
(2) ติดตามปั ญหาเรื่องร้องเรียนตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
(3) สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
ความคิดเห็นของประชาชน สถาน
ประกอบการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งแง่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปั ญหา
และความเดือดร้อน ตลอดจนความ
ต้องการที่มีต่อโครงการในพื้ นที่ระยะ
ประชิด พื้ นที่ระยะประชิด 100 เมตร
จากขอบพื้ นที่โครงการ พื้ นที่อ่อนไหว
และพื้ นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่ง

สถานที่ดาํ เนินการ

ความถี่

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

- ห้องส้วมในพื้ นที่
ก่อสร้าง
- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง

- ทุกวัน ตลอดระยะ
ก่อสร้าง
- ทุกครั้งก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ

- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง

- เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดเวลาก่อสร้าง
- ปี ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่
เริ่มก่อสร้างโครงการ
จนถึงก่อนอนุ ญาตเปิ ด
ใช้อาคาร

โครงการจั ด ให้มี ค นงานทํ า ความ
สะอาดห้องนํ้ าห้องส้วมเป็ นประจํา
โครงการจัด ให้วิศ วกร ดําเนิ นการ
เข้า พบปะพู ด คุ ย กั บ บ้า นพั ก อาศั ย
ข้างเคียงเป็ นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อ
สอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะได้รบั
จาก กิ จก รรม ก า รก่ อส ร้ า งขอ ง
โครงการ หากมี ผูท้ ี่ได้รับ ความจาก
กิจกรรมดังกล่ าว ทางโครงการยินดี
ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ ช ด ใช้
ค่า เสี ย หายให้เป็ นไปตามข้อตกลง
ระหว่ า งผู ้ไ ด้รั บ ความเสี ย หายกั บ
ทางโครงการ

- ประชาชนและสถาน
ประกอบการที่อยู่ใน
พื้ นที่ระยะประชิด พื้ นที่
ระยะ 100 เมตร จาก
ขอบพื้ นที่โครงการ
พื้ นที่อ่อนไหว และพื้ นที่
ตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-
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332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bank Bua Thong, Nonthaburi 11110
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-7
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2

(ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ดัชนีที่ตรวจวัด
สถานที่ดาํ เนินการ
สิง่ แวดล้อม
(1) ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อน - คนงานก่อสร้าง
8. สาธารณสุข อาชี
โครงการ
วอนามัยและความ รับเข้าทํางานทุกครั้ง เกี่ยวกับความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ
ปลอดภัย
ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบการมองเห็น
ระบบการได้ยิน ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ การเคลื่ อนไหว/การทรงตัว
โรคติดต่อ/การเจ็บป่ วยที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงาน และสภาพจิตใจอยู่ในสภาวะ
ปกติพร้อมปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างหลัง
รับเข้าทํางาน เกี่ยวกับความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ได้แก่
ระบบหายใจ ระบบการมองเห็น ระบบ
การได้ยิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
การเคลื่อนไหว/การทรงตัวโรคติดต่อ/
การเจ็บป่ วยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
และสภาพจิตใจอยู่ในสภาวะปกติพร้อม
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความถี่

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ

- ก่อนเข้ารับทํางานทุก ขณ ะตรวจติ ด ตามมาตรการฯ
ครั้ง
เดือนพฤศจิกายน 2562 ยังไม่ถึง
ช่วงการตรวจสุขภาพประปี

- ปี ละ 1 ครั้ง หลัง
รับเข้าทํางาน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง

ขณ ะตรวจติ ด ตามมาตรการฯ
เดือนพฤศจิกายน 2562 ยังไม่ถึง
ช่วงการตรวจสุขภาพประปี

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-8
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-2

(ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิง่ แวดล้อม
9. การบดบัง
แสงแดดและ
ทิศทางลม

10. การบดบัง
คลื่นวิทยุ/
โทรทัศน์

ดัชนีที่ตรวจวัด

สถานที่ดาํ เนินการ

ความถี่

(1) เรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ

- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงที่
อยู่ในระยะ 100 เมตร
จากโครงการ

- ทุกวันตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

(1) เรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ

- ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงที่
อยู่ในระยะ 100 เมตร
จากโครงการ

- ทุกวันตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

ปั ญหา อุปสรรค
แลการแก้ไข
โค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ทํ า ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัยของโครงการและจัด ให้มี
วิศ วกร ดําเนิ น การเข้าพบปะพูดคุ ย
กั บ ผู ้พั ก อาศั ย ข้า งเคี ย งสอบถาม
ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการหากได้รับ ความเดือ ดร้อน
ทางโครงการจะดํ า เนิ น การเข้ า
ซ่ อ มแซม แก้ไ ข ให้ต ามเจรจาที่
เหมาะสมและเป็ นธรรม
โค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ทํ า ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัยของโครงการและจัด ให้มี
วิศ วกร ดําเนิ น การเข้าพบปะพูดคุ ย
กั บ ผู ้พั ก อาศั ย ข้า งเคี ย งสอบถาม
ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการหากได้รับ ความเดือ ดร้อน
ทางโครงการจะดํ า เนิ น การเข้ า
ซ่ อ มแซม แก้ไ ข ให้ต ามเจรจาที่
เหมาะสมและเป็ นธรรม
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-9
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

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) และปริม าณฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน
(Particulates Matter <10 microns; PM-10)

ดําเนิ น การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป (Ambient Air Quality)
ของโครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษั ท แปดแปด โปร จํากัด บริเวณพื้ นที่ โครงการ
และวัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) ดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการ
ตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่
4-3
ตารางที่ 4-3

ผลการตรวจวัด ปริ ม าณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่ เ กิ น 100 ไมครอน (Total Suspended
Particulate; TSP) และปริม าณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (Particulates Matter
<10 microns; PM-10)
ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m3)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562
วัดบางมดโสธราราม 05-06/09/2562
(วัดกลางนา)
17-18/10/2562
24-25/11/2562
มาตรฐาน

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน
100 ไมครอน (TSP)

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM-10)

0.0521
0.0504
0.0730
-

0.0084
0.0082
0.0115
-

0.0214
0.33

0.0075
0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-10
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

(2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ดํ า เนิ นการตรวจวั ด ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ของโครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ขสวัส ดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษั ท แปดแปด โปร จํากัด บริเวณพื้ นที่ โครงการ
และวัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) ดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการ
ตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน ถึ งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่
4-4
ตารางที่ 4-4

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

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

CO ในเวลา 8 ชั ่วโมง
(ค่าเฉลี่ย)

CO ในเวลา 1 ชั ่วโมง
(ค่าสูงสุด)

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562
05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562

6.4442
7.0047
6.1152
0.0412

7.4350
9.7610
8.1542
0.0452

9.0

30.0

วัดบางมดโสธราราม
(วัดกลางนา)

มาตรฐาน

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-11
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO 2 )
ดํา เนิ นการตรวจวัด ปริ ม าณก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO 2)
ของโครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ
และวัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) ดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการ
ตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่
4-5
ตารางที่ 4-5

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO 2)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562
05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562

วัดบางมดโสธราราม
(วัดกลางนา)

มาตรฐาน (ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชัว่ โมง)

ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
NO2 ในเวลา 1 ชั ่วโมง (ค่าสูงสุด)
0.0468
0.0516
0.0472
0.0018
0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

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

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-12
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

(4) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO 2 )
ดํ า เนิ นการตรวจวั ด ปริ ม าณ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO 2)
ของโครงการ โพลิ ส คอนโด สุ ขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ
และวัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) ดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการ
ตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่
4-6
ตารางที่ 4-6

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO 2)
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

SO2 ในเวลา 1 ชั ่วโมง
(ค่าสูงสุด)

SO2 ในเวลา 24 ชั ่วโมง
(ค่าเฉลี่ย)

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562
05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562

0.0089
0.0088
0.0089
0.0025
0.30(1)

0.0084
0.0084
0.0081
0.0017
0.12(2)

วัดบางมดโสธราราม
(วัดกลางนา)

มาตรฐาน
มาตรฐาน :

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ในเวลา 1 ชัว่ โมง
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

(1)

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

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-13
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

(5) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)
ดําเนิ นการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ของโครงการ
โพลิ ส คอนโด สุ ขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด บริเวณพื้ นที่โครงการ และวัดบางมดโสธราราม (วัด กลางนา) ดําเนิ นการตรวจวัดเดื อนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562
05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562

วัดบางมดโสธราราม
(วัดกลางนา)

มาตรฐาน

ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
THC
2.13
2.18
2.23
1.90
-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สําหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกําหนด ทั้งนี้ มาตรฐานของประเทศ
เกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm
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332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bank Bua Thong, Nonthaburi 11110
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-14
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

4.2

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั ่วไป (Sound Noise Level)

ดําเนิ นการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป (Sound Noise Level) ของโครงการ โพลิ ส คอนโด
สุ ขสวัส ดิ์ 64 (ระยะก่ อสร้าง) บริษั ท แปดแปด โปร จํา กัด บริ เวณพื้ นที่โครงการ และวัด บางมดโสธราราม
(วัดกลางนา) ดําเนิ นการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป (Sound Noise Level)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562
05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562

วัดวัดบางมดโสธราราม
(วัดกลางนา)

มาตรฐาน

ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))
Leq 24 hr
Lmax
ระดับค่าการรบกวน
66.7
98.4
7.8
65.5
97.5
5.1
62.0
96.4
9.2
62.6
87.0
5.2
70.0

115.0

10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-15
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

4.3 ผลการตรวจวัดค่าความสั ่นสะเทือน (Vibration)
ดําเนิ นการตรวจวัดความสัน่ สะเทือน (Vibration) ของโครงการ โพลิ ส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64
(ระยะก่ อสร้าง) บริ ษั ท แปดแปด โปร จํา กัด บริ เ วณพื้ นที่ โครงการ ดํ าเนิ นการตรวจวั ด เดื อนละ 1 ครั้ ง
(ครั้งละ 24 ชัว่ โมง) โดยผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกันยายน ถึ งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 รายละเอียดผล
การตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9

ผลการตรวจวัดความสัน่ สะเทือน (Vibration)

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

แนวแกน

พื้ นที่โครงการ

05-06/09/2562
17-18/10/2562
24-25/11/2562

Vert
Tran
Long

ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
(หน่วย mm/s)
2.231
2.032
0.788

ความถี่
มาตรฐาน
(หน่วย Hz)
4.8
54.6
64.0

5.0
15.5
17.4

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือน
เพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร

4.4

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ ง (Waste Water Quality)

ดําเนิ นการตรวจวัด คุ ณ ภาพนํ้ า ทิ้ ง (Waste Water Quality) ของโครงการ โพลิ ส คอนโด
สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด บริเวณบ่อพักนํ้ าชัว่ คราวสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่
ระบบระบายนํ้ าทิ้ งด้านหน้าโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ทําการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-10
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332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bank Bua Thong, Nonthaburi 11110
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-16
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

ตารางที่ 4-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้ าทิ้ ง (Waste Water Quality)
พารามิเตอร์
pH
Biochemical Oxygen Demand
Ammonia
Dissolved Oxygen
Nitrat
Total Kjeldahl Nitrogen
Oil and Grease
Fecal Coliform Bacteria
Total Coliform Bacteria

05-06/09/2562
7.8
2.8
ND (< 1.8)
5.2
ND (< 0.09)
< LOQ (< 1.5)
ND (< 3)
1.6 x 105
1.6 x 105

ผลการตรวจวัด
17-18/10/2562
9.4
2.1
ND (< 1.8)
3.3
6.56*
< LOQ (< 1.5)
ND (< 3)
4.5
7.8

24-25/11/2562
8.2
2.1
ND (< 1.8)
7.3*
1.73*
ND (< 1.5)
ND (< 3)
94
1,100

มาตรฐาน

หน่วย

5-9
≤ 20
0.5
6.0
0.5
≤ 40
≤ 20
-

mg/L
mg/L NH 3
mg/L
mg/L NO 3
mg/L
mg/L
MPN/100 ml
MPN/100 ml

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 129ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
หมายเหตุ : Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23nd Edition 2017
ND. หมายถึง ตรวจไม่พบ
LOQ หมายถึง Level of quantitation (Total Kjeldahl Nitrogen ≥ 1.5 and < 5.0 mg/l)
Total Dissolved Solids (TDS; สารละลายได้ท้งั หมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้ นจากปริมาณสารละลายในนํ้าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (นํ้าเสีย) – TDS (นํ้าประปา)
* หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
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332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bank Bua Thong, Nonthaburi 11110
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-17
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

4.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
4.5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป (Ambient Air Quality)
(1) ป ริ ม าณ ฝุ่ น ล ะ อ อ งรว ม ข น าด ไม่ เกิ น 100 ไม ค ร อ น (Total Suspended
Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates
Matter <10 microns; PM-10)
จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วัน ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ.2547 พบว่า เมื่ อเลื อกค่ าสู งสุ ด ปริม าณฝุ่ นละอองรวมของบริเวณพื้ น ที่
โครงการ และบริเวณวัด บางมดโสธราราม (วัดกลางนา) มาเที ยบกั บ มาตรฐานมี ค่ าเท่ากั บ 0.0730 และ
0.0214 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อลู ก บาศก์เ มตร แลปริม าณฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก มี ค่ า เท่ า กั บ 0.0115 และ 0.0078
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
(2) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ผลการตรวจวั ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วัน ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่า เมื่ อเลื อกค่ าสู งสุด ปริม าณก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ ย 8 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่ โครงการ และบริเวณวัดวัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) มี ค่าเท่ากับ 6.4442 และ 0.0412
ส่วนในล้านส่วน ตามลําดับ ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
(3) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO 2 )
จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2552 พบว่า ปริมาณก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์
เฉลี่ ย 1 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ โครงการ และบริเวณวัดวัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) มี ค่าเท่ากับ 0.0472
และ 0.0018 ส่วนในล้านส่วน ตามลําดับ ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
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(4) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO 2 )
จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมง ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่า ปริมาณก๊ าซซั ลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ ย 24 ชัว่ โมง
ของบริเวณพื้ นที่ โครงการ และบริเ วณวัด วัด บางมดโสธราราม (วัด กลางนา) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.0084 และ
0.0017 ส่วนในล้านส่วน ตามลําดับ ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
(5) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)
จากผลการตรวจวั ด พบว่า บริเ วณพื้ นที่ โครงการ และวัด วัด บางมดโสธราราม
(วัดกลางนา) มี ค่าเท่ากับ 2.23 และ 1.90 ส่วนในล้านส่วน ตามลําดับ สําหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
ไทย ยังไม่มีค่ามาตรฐานกําหนด
4.5.2 ระดับเสียงโดยทั ่วไป (Sound Noise Level)
(1) ระดับเสียงโดยทั ่วไป
จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กํา หนดมาตรฐานระดับ เสี ย งโดยทั ว่ ไป ประกาศ ณ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540 พบว่า เมื่ อเลือกค่าสู งสุดของระดับเสี ยงเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ โครงการ
และบริเวณวัดวัด บางมดโสธราราม (วัดกลางนา) มี ค่ าเท่ากับ 66.7 และ 62.6 ตามลําดับ ส่วนระดับเสี ย ง
สูงสุดมีค่าเท่ากับ 98.4 และ 87.0 ตามลําดับ

4.5.3 ค่าความสั ่นสะเทือน (Vibration)
จากผลการตรวจวัดเมื่ อเปรียบเที ยบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบ
ต่อ อาคาร ประกาศ ณ วัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2553 พบว่า เมื่ อเลื อกค่ าสู ง สุด ของความเร็วอนุ ภาคสู ง สุ ด
บริเวณพื้นที่ โครงการมีค่าเท่ากับ 2.231 และ 4.8 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่ งมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
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4.5.4 คุณภาพนํ้าทิ้ ง (Waste Water Quality)
จาก ผล ก ารต รวจวั ด เมื่ อเป รี ย บ เที ย บ กั บ ค่ าม าต รฐาน ต าม ป ระก าศ ก ระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุ มการระบายนํ้ าทิ้ ง จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่ มที่ 122 ตอนที่ 129ง วันที่ 29
ธันวาคม 2548 เมื่ อเลือกค่าสู งสุดการผลการตรวจวัด พบว่าค่าความเป็ นกรด-ด่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
มี ค่ า เกิ น เกณฑ์ม าตรฐานกํา หนด ปริม าณดี โอ เดื อนพฤศจิก ายน พ.ศ.2562 มี ค่ าเกิ น มาตรฐานกํา หนด
อันเนื่ องมาจากลักษณะการใช้น้าํ ในโครงการเป็ นการชําระล้างสิ่ งของหรือวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ถังผสม
ปูนซี เมนต์ รองเท้าบู ท ซึ่ งมีดินและปู นซี เมนต์ติดอยู่ ทําให้ดัชนี การตรวจวัดดังกล่าวมี ค่าเกิ นเกณฑ์มาตรฐาน
ปริมาณไนเตรต เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 มี ค่าเกินมาตรฐานกําหนด สําหรับค่าความ
เป็ นกรด-ด่า ง ปริม าณบี โ อดี มี ค่ า อยู่ในเกณฑ์ม าตรฐานกํา หนด ส่ วนแอมโมเนี ย ที เคเอ็ น ปริม าณไขมั น
และนํ้ามัน ตรวจวัดไม่พบ และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม ปริมาณแบคทีเรียกลุม่ โคลิฟอร์มทัง้ หมด
ไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวได้ เนื่ องจากไม่มีค่ามาตรฐานกําหนด
ทั้ง นี้ ทางโครงการควรมี ก ารทํา ความสะอาดบ่ อพั ก นํ้ า ทิ้ งหรือ ระบบบํา บั ด นํ้ า เสี ย อย่า ง
สมํ่าเสมอ ควรมีการซ่อมบํารุงดูแลระบบอย่างเป็ นประจํา เพื่ อให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น
เพื่ อคุณภาพนํ้าในเดือนถัดไปอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
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4.6

ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้ องกันแก้ไข
4.6.1 คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศโดยทัว่ ไปของโครงการ อาจส่ งผลกระทบต่อคุ ณภาพอากาศบริเวณ
พื้ นที่ใกล้เคียงบางช่วงเวลา ทั้งนี้ โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 ติ ด ตั้ง รั้ว ทึ บ โดยรอบแนวเขตพื้ นที่ ก่ อสร้า งโครงการตลอดระยะเวลาการ
ทํางานเข็มเจาะและงานฐานราก เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง กลิ่น เสียง และไอเสีย
 จัด ให้มี ต าข่ า ยป้ อ งกั น ฝุ่ นละอองและอุ ป กรณ์ ต กหล่ น ปิ ดกั้ น ตลอดแนว
ด้านข้างและตลอดความสูงของอาคารที่กาํ ลังก่อสร้าง
 ฉีดพรมนํ้ าบริเวณพื้ นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
 ปิ ดคลุมและทําการเก็บวัสดุก่อสร้างที่มีฝุ่นอย่างมิดชิด
 จัดให้มีผา้ ใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้ องกันฝุ่ น
 การขนย้ายวัสดุที่มีฝนต้
ุ่ องฉีดพรมด้วยนํ้ าทันทีก่อนการขนย้าย
 จัดทําจุดล้างล้อรถขนส่ งวัสดุ อุปกรณ์ ภายในโครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน
และเศษวัสดุ ติดล้อรถขนส่งออกไปสู่ถนนภายนอกโครงการ
 จัด ระเบียบจราจรทั้งภายใน และภายนอกพื้ นที่ ก่อสร้าง และจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุ กภายในโครงการไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่ อชัว่ โมง อันจะเป็ น
ช่วยลดการเกิดฝุ่ นฟุ้งกระจาย
 ติ ด ตั้ งป้ ายเตื อน “ห้ามติ ด เครื่ องขณะจอดรถ” ในพื้ นที่ จ อดรถของอาคาร
และกํากับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
 ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ปฏิบตั ิงาน
 ควบคุ มและตรวจสอบเครื่องจักรกล และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
เพื่ อ ป้ องกั น มลสารทางอากาศ และไม่ ใ ห้ติ ด เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก ร
และยานพาหนะ ในกรณีไม่มีความจําเป็ น
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4.6.2 ระดับเสียง
ระดับเสี ยงของโครงการ อาจส่ งผลกระทบต่อบริเวณพื้ นที่ใกล้เคียงในบางช่วงเวลา
แม้วา่ จะถู กดูดซับเสียงโดยแนวกําแพงกันเสียง ซึ่งทําให้ระดับเสียงที่ส่งผ่านไปยังบริเวณโดยรอบโครงการลดลง
ก็ตาม โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 ไม่ทาํ กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
 เลื อกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีก ารก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวนน้อ ย
ที่สุด
 อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็ นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่อง
ลง ระหว่างการพัก
 การตัดเหล็ ก ตัดกระเบื้ อง เชื่อม บัดกรี หรือกิจกรรมที่อาจทําให้เกิดเสียงดัง
ควรจัดพื้ นที่ที่มีผนั งกั้นมิดชิดเพื่อลดการเกิดเสียงดัง
 ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รบั การบํารุงรักษาอย่างดี และต้องได้รับการดูแลอย่าง
สมํา่ เสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดนํ้ ามันหล่ อลื่ น เพื่อลดการเสี ยดสี
ระหว่างชิ้ นส่วนของเครื่องจักร
 ดูแลสถาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ งวัสดุ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง
และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
 กําหนดช่วงเวลาการขนย้ายเศษเหล็ ก นั ่งร้าน หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจ
ทําให้เกิดเสียงดัง ไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาพักผ่อนของผูอ้ าศัยข้างเคียงโครงการ
4.6.3 ความสั ่นสะเทือน
แรงสั น่ สะเทื อนจากการก่ อ สร้า งของโครงการ อาจส่ งผลกระทบต่ อบริ เวณพื้ นที่
ใกล้เคียงในบางช่วงเวลา โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 เลื อกใช้เทคนิ คลดความสัน่ สะเทือน อาทิ ใช้ก ารวางเสาเข็มโดยวิธีเข็มเจาะ
หรือเทคนิ ค สมัยใหม่แทนการใช้เข็มตอก
 ใช้วัส ดุ อุป กรณ์ ป้ องกัน ที่ แ หล่ ง กําเนิ ด อาทิ การติ ด ตั้ง แดมเปอร์หรือ สปริ ง
รองรับเครื่องจักร ที่สร้างความสัน่ สะเทือนให้ยกเหนื อพื้ น
 เพิ่ ม ระยะทาง หรื อใช้สิ่ งกีด ขวางคลื่ น ความสัน่ สะเทื อน อาทิ การขุด คู รอบ
แหล่งกําเนิ ด ความสัน่ สะเทือน เพิ่มระยะทางโดยที่คลื่ นความสัน่ สะเทือนต้อง
เดินทางผ่านดินใต้คู
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-22
โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แปดแปด โปร จํากัด

4.6.4 คุณภาพนํ้าทิ้ ง
คุณภาพนํ้ าทิ้ งของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดนํ้ าทิ้ งสาธารณะในพื้ นที่
ใกล้เคียง โครงการควรมีมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น
 ควรมีการทําความสะอาดบ่อพักนํ้ าทิ้ งหรือระบบบําบัดนํ้ าเสียอย่างสมํา่ เสมอ
 ควรมีการสู บตะกอนทิ้ งโดยประสานงานกับเทศบาลในเขตพื้ นที่ ให้เข้ามารับ
บริการ
 ควรมีการซ่อมบํารุงดูแลระบบอย่างเป็ นประจํา
 ควรเพิ่มเวลาให้น้ํ าทิ้้ งในบ่อพักนํ้ าทิ้ งตกตะกอนก่อนที่จะปล่อยออกสู่ ภายนอก
 เร่งการตกตะกอนด้วยสารส้ม การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว เป็ น
ต้นโดยเติมสารในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อควบคุ มค่าความเป็ นกรด-ด่างไม่ให้
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 ควรมีตะแกรงดักขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายนํ้ าทิ้ ง เพื่อ
กรองปริม าณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่ อยลงสู่ บ่อพักนํ้ า ทิ้ งหรื อระบบ
บําบัดนํ้ าเสี ยและหมัน่ ตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และตักทิ้ ง
ตามความเหมาะสม
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