รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บทที่ 5
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
5.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จากการเข้าดาเนิน การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
ของโครงการอาคารที่พ ักอาศัยพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
2560 โดยบริษทั ที่ปรึกษาได้เข้าดาเนิน การและมีการเข้าติดตามตรวจสอบเป็ นประจ าทุกเดือน พบว่าโครงการได้
ปฏิบ ตั ิ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ที่ไ ด้เ สนอไว้ใ นรายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ทัง้ ในด้านทรัพ ยากรสิง่ แวดล้อ มทางกายภาพ ทรัพ ยากรสิง่ แวดล้อ มทาง
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ โดยสรุปผลไว้ในบทที่ 2

5.2 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ของโครงการ
อาคารที่ พ ัก อาศัย พนัก งานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ระหว่า งเดือ น กรกฎาคม – ธัน วาคม พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมช่วงก่อสร้างทั ่วไป สามารถสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 5-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 5-1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการอาคารที่พกั อาศัยพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
สิ่ งแวดล้อมที่ติดตาม
จุดติ ดตามตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ช่วงก่อสร้างทัวไป
่ (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560)
1. ระดับเสียงโดยทัวไป
่
1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

2. ความสันสะเทื
่
อน

3. คุณภาพน้าทิง้

ดัชนี ที่ติดตามตรวจสอบ

ความถี่

สรุปผลการติ ดตามตรวจสอบ

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
2. ระดับเสียงสูงสุด

เดือนละ 1 ครัง้
แบบ 3 วันต่อเนื่อง

1. หมู่บา้ นสุขสิริ
2. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

- ความเร็วของอนุภาค

เดือนละ 1 ครัง้
แบบ 3 วันต่อเนื่อง

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าเสีย
ในพืน้ ที่โครงการก่อสร้าง

1. ความเป็ นกรดและด่าง
2. บีโอดี
3. สารแขวนลอย
4. ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น
5. น้ามันและไขมัน
6. แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
และระดับเสียง
สูง สุด ทุ ก จุด ติด ตามตรวจสอบทัง้ หมดมีค่ าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่ (12 มีนาคม 2540) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ความเร็วของอนุ ภ าคสู งสุ ดในแต่ ละช่ว ง
ความถี่ของความสันสะเทื
่
อนทัง้ 3 แกน ได้แก่ แนวแกนขวาง (แกน X และ
แกน Y) หรือแนวแกนตัง้ (แกน Z) มีค่าน้อยกว่าค่าต่ าสุดที่เครื่องมือสามารถ
ตรวจวัดได้ และมีค่าอยูใ่ นมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อน
เพื่อป้ องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่ออาคาร (26 เมษายน 2553) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีท่ตี ดิ ตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานน้ าทิ้ง ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ าเสียของโรงงานภายใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) ยกเว้น ค่าไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่มคี ่าไม่อยูใ่ นมาตรฐานฯ ที่กาหนด อย่างไร
ก็ตามผลการติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
การติดตามตรวจสอบครัง้ ที่ผา่ นมา

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2548

เดือนละ 1 ครัง้

