บทที่ 4
สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
4.1

การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมของโครงการ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดาํ เนินการและปฏิบตั ิตามมาตรการฯ (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) มีรายละเอียดสรุ ปได้
ดังนี้
- มาตรการที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ แ ล้ว ทั้ง มาตรการที่ ต ้อ งการดํา เนิ น การให้ แ ล้ว เสร็ จ ก่ อ นการเปิ ด
ดําเนินการ ได้แก่ การติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบระบายนํ้า ระบบจราจร และระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นต้น
- มาตรการที่ตอ้ งดําเนิ นการให้ต่อเนื่ องตลอดช่ วงระยะเวลาเปิ ดดําเนิ นการ ซึ่ งโครงการได้
ปฏิบตั ิไปแล้วบางส่ วนและดู แลตลอดช่ วงเปิ ดดําเนิ นการที่แล้วมา ได้แก่ ระบบป้ องกันอัคคีภยั บ่อหน่ วงนํ้า
การจัดพื้นที่สีเขียว การจัดที่จอดรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ และการตรวจสอบระบบรองรับ
ของถังมูลฝอย
4.2 คุณภาพนํา้
4.2.1 คุณภาพนํา้ ทิง้
จากการสํา รวจและการเก็บตัว อย่างนํ้าทิ้ ง เพื่อ ตรวจวิ เ คราะห์ คุณ ภาพนํ้า ประจํา เดื อนกรกฎาคม –
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เมื่ อนําค่าไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท
ก.) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย พบว่า ปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids ) มีค่า
อยูใ่ นช่วง 3.6 – 91.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริ มาณ TKN มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.0 – 37.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ส่ วนปริ มาณความสกปรกในรู ป BOD5 มีค่าอยูใ่ นช่วง 6.0 – 23.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐาน (นํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. ค่า SS ≤ 40 mg/L, BOD5≤ 30 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)
แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารโครงการควรมีการเปิ ดเดินระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้คุณภาพนํ้าหลัง
ผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกนอกโครงการ พบว่า ปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids)
มีค่าอยูใ่ นช่วง 4.8 – 31.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริ มาณ TKN มีค่าอยูใ่ นช่วง 13.0 – 34.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า ผ่ าน
เกณฑ์ มาตรฐาน ส่ วนปริ มาณความสกปรกในรู ป BOD5 มีค่าอยูใ่ นช่วง 8.0 – 38.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (นํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. ค่า SS ≤ 40 mg/L, BOD5 ≤ 30 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)
แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารดูแลโครงการต้องมีการตรวจสอบปริ มาณตะกอนในระบบระบายนํ้าภายในโครงการ
หากพบว่ามีปริ มาณมากให้ดาํ เนิ นการขุดลอกท่อระบายนํ้าและบ่อพักนํ้าภายในโครงการ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง
คุณภาพนํ้าที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการให้มีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา
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4.3 ข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขอเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการได้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) ขอให้ผูด้ าํ เนิ นการตามมาตรการเพื่อให้คุณภาพนํ้าทิ้งที่ ออกจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย และบ่อพัก
สุ ดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1) ตรวจสอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในระบบบําบัดนํ้าเสี ย หากพบว่าชํารุ ดให้ดาํ เนิ นการซ่ อมแซมให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2) เปิ ดระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างต่ อเนื่ อง ทุ กวันโดยเปิ ดวันละ 10-12 ชัว่ โมง อาจจะตั้ง Timer
ให้สลับกันทํางานโดยเปิ ด 3 ชัว่ โมง ปิ ด 3 ชัว่ โมง ตลอดทั้งวัน เพื่อให้จุลินทรี ยไ์ ด้รับออกซิเจนที่เพียงพอในการ
บําบัดนํ้าเสี ย และทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3) ตรวจสอบไขมันในบ่อดักไขมันของระบบบําบัดนํ้าเสี ย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้ องกัน
การอุดตันของกากตะกอนไขมัน เมื่อมีปริ มาณมากควรตักใส่ ถุงดํา และนําไปกําจัดให้ถูกวิธีและถูกสุ ขลักษณะ
1.4) ตรวจสอบบ่ อ เกรอะ หากพบว่ า มี เ ศษขยะ ถุ ง พลาสติ ก ควรดํา เนิ น การตัก ออก รวมทั้ง
ตรวจสอบบ่อตกตะกอนตะกอนในบ่อเกรอะและถังตกตะกอน หากพบว่ามีตะกอนสูงกว่า 1 ใน 3 ส่ วนของความ
สูงถังตกตะกอนต้องสู บออกเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมอยูใ่ นก้นถังตกตะกอน ทําให้กาํ จัดยาก
1.5) ทําการเติม EM ลงในบ่อเกรอะของระบบบําบัดนํ้าเสี ย เพื่อช่วยลดสิ่ งสกปรกและลดปั ญหา
เรื่ องกลิ่น
2) ดําเนิ นการขุดลอดตะกอนและทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและบ่อหน่ วงนํ้า เพื่อป้ องกันการสะสม
ของตะกอน เป็ นประจําปี ละ 2 ครั้ง
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