บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถแสดงได ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมใบรรยากาศ
ทั่วไป
- ฝุนละอองรวม (TSP)
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM-10)
- ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

วิธีการตรวจวัด

- High Volume Air
Sampler
- High Volume PM-10
Air Sampler
- SO2 Analyzer

- ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด
- NO2 Analyzer
(NO2)
- ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) - CO Analyzer
- สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)
ระดับความดังของเสียง
- ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
- ระดับความดังของเสียงสูงสุด
(Lmax)
ระดับความสั่นสะเทือน
- ความสั่นสะเทือน

- Tedlar Bag

-Integrated Sound
Level Meter

วิธีวิเคราะห

คามาตรฐาน

- Gravimetric Method

0.33 mg/m3 (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)

- Gravimetric Method

0.12 mg/m3 (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)

- UV-Fluorescence

< 0.30 ppm (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)

- Chemiluminescence

< 0.17 ppm (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)

- Non-Dispersive Infrared
Detection
- Flame Ionization
Detection Method

< 30.0 ppm (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)

-Sound Level Recording
(ISO 1996-2:2007)

-

70 dB (A)
115 dB (A)

-Vibration Meter

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-1 (ตอ) วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายการตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้ง
- ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solid)
- บีโอดี (BOD)

- Grab Sampling

- Dried at 103-105oC

< 30 mg/l

- Grab Sampling

<20 mg/l

- คาความเปนกรด-ดาง (pH)
- ซัลไฟด (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)
- น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)

- Grab Sampling
- Grab Sampling
- Grab Sampling
- Grab Sampling

- ตะกอนหนัก
(Settleable Solids)
- ของแข็งละลายน้ําไดทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
- แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria)

- Grab Sampling

- 5-Day BOD Test /
Azide Modification Method
- Electrometric Method
- Iodometric Method
- Macro Kjedahl Method
- Partition Gravimetric Method /
Soxhlet Extraction Method
- Imhoff Cone /
Volumetric Method
- Dried at 103-105 ๐C

หมายเหตุ :

วิธีการตรวจวัด

- Grab Sampling
- Grab Sampling
- Grab Sampling

1/

วิธีวิเคราะห

- Multiple Tube Fermentation
Technique
- Multiple Tube Fermentation
Technique

คามาตรฐาน

5-9
<1.0 mg/l
<30 mg/l
<20 mg/l
<0.5 mg/l
<500 mg/l
-

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดใน
บรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคกาซไนโตรเจ นไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศทั่วไป
5/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
6/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกัน
ผลกระทบตออาคาร (ชวงงานเข็มและฐานราก)
7/
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)
2/
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ The Bangkok Thonglor ทําการตรวจวัดฯ 3 สถานี คือ
บริเวณพื้นที่กอสราง บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส ในเดือน
ตุลาคม 2561 สถาบันปรีดี พนมยงค มีกิจกรรมกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคาร จึงไม สะดวกในการใหใชพื้นที่
ตรวจวัดฯ จนกวาจะทําการกอสรางแลวเสร็จ ทางโครงการหาพื้นที่ตั้งเครื่องตรวจวัดฯ เปนบริเวณสํานักงาน
ขายของโครงการ เพราะเปนพื้นที่ที่ติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 เปนตนมา
3.2.1 คุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
โครงการได ดําเนิน การตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
(PM-10) ตรวจวัด ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) คารบอนมอนอกไซด
(CO) และสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค
และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 วันตอเนื่อง
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการตรวจวัดสามารถสรุปไดแสดงใน ตารางที่ 3-2 - ตาราง
ที่ 3-4
ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
ผลการตรวจวัด (mg/m3)

TSP (24 hr.)

PM-10 (24 hr.)

SO2 (1 hr.)

ผลการตรวจวัด (ppm)
NO2 (1 hr.)
CO (1 hr.)

16-17/7/61

0.071

0.029

0.017-0.026

0.002-0.002

0.16-0.30

4.217

1-2/8/61

0.154

0.022

0.030-0.041

0.000-0.005

0.20-0.50

4.682

10-11/9/61

0.078

0.026

0.012-0.025

0.002-0.002

0.20-0.60

4.649

8-9/10/61

0.081

0.051

0.018-0.031

0.002-0.002

0.20-0.73

4.877

12-13/11/61

0.196

0.018

0.017-0.052

0.001-0.002

0.10-0.60

4.815

6-7/12/61
คามาตรฐาน

0.199
<0.3301/

0.094
<0.1201/

0.020-0.029
<0.3002/

0.001-0.003
<0.1703/

0.10-0.54
<303/

4.867
-

วันที่ตรวจวัด

หมายเหตุ :

THC (1 hr.)

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาอากาศ
ในบรรยากาศ
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

อากาศในบรรยากาศทั่วไป

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค
ผลการตรวจวัด (mg/m3)

TSP (24 hr.)

PM-10 (24 hr.)

SO2 (1 hr.)

ผลการตรวจวัด (ppm)
NO2 (1 hr.)
CO (1 hr.)

18-19/7/61

0.020

0.009

0.028-0.043

0.000-0.003

0.13-0.26

3.778

2-3/8/61

0.041

0.025

0.022-0.031

0.001-0.003

0.10-0.40

3.687

10-11/9/61

0.040

0.032

0.008-0.013

0.002-0.006

0.10-0.50

3.661

31/10-1/11/61

0.029

0.016

0.010-0.018

0.001-0.003

0.10-0.50

3.602

7-8/11/61

0.100

0.011

0.012-0.019

0.001-0.003

0.00-0.60

3.501

6-7/12/61
คามาตรฐาน

0.142
<0.3301/

0.096
<0.1201/

0.019-0.027
<0.3002/

0.001-0.003
<0.1703/

0.10-0.50
<303/

3.570
-

วันที่ตรวจวัด

หมายเหตุ :

THC (1 hr.)

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาอากาศ
ในบรรยากาศ
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง ศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส
ผลการตรวจวัด (mg/m3)

TSP (24 hr.)

PM-10 (24 hr.)

SO2 (1 hr.)

ผลการตรวจวัด (ppm)
NO2 (1 hr.)
CO (1 hr.)

16-17/7/61

0.016

0.006

0.018-0.040

0.002-0.004

0.10-0.23

4.083

1-2/8/61

0.034

0.028

0.019-0.114

0.000-0.002

0.10-0.50

3.986

11-12/9/61

0.013

0.004

0.032-0.064

0.001-0.003

0.10-0.50

3.962

8-9/10/61

0.032

0.016

0.000-0.047

0.000-0.004

0.10-0.70

4.002

12-13/11/61

0.038

0.033

0.021-0.051

0.001-0.026

0.10-0.50

3.761

6-7/12/61
คามาตรฐาน

0.104
<0.3301/

0.054
<0.1201/

0.029-0.033
<0.3002/

0.000-0.004
<0.1703/

0.10-1.00
<303/

3.950
-

วันที่ตรวจวัด

หมายเหตุ :

THC (1 hr.)

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาอากาศ
ในบรรยากาศ
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป

จากการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณ
พื้นที่กอสรางของโครงการ พบวา ผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) มีคาอยู ระหวาง 0.071-0.199 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร สวนผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาอยู ระหวาง 0.0180.094 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ขณะที่ บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค พบวา ผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม
(TSP) มีคาอยู ระหวาง 0.020-0.142 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)
มีคาอยู ระหวาง 0.009-0.096 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส พบวา
ผลการตรวจวัดฝุน ละอองรวม (TSP) มีคาอยู ระหวาง 0.013-0.104 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาอยู ระหวาง 0.004-0.054 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อนําผลการ
ตรวจวัดมาเปรียบเทียบตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบวา ทั้งสามสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด โดยคามาตรฐาน
ของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และฝุนละออง ขนาดไมเกิน
10 ไมครอน มีคาไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

สําหรับการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดบริเวณพื้นที่กอสราง ของโครงการ พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.012-0.052 สวนในลานสวน (สนล). ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด มีคาอยูระหวาง 0.000-0.005
สนล. ปริมาณคารบอนมอนอกไซด มีคาอยูระหวาง 0.10-0.73 สนล. และปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน
มีคาอยูระหวาง 4.217-4.867 สนล. ขณะที่ ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดบริเวณ สถาบันปรีดี พนมยงค พบวา มี
คาอยูระหวาง 0.008-0.043 สวนในลานสวน (สนล). ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด มีคาอยูระหวาง 0.0000.006 สนล . ปริมาณคารบอนมอนอกไซด มีคาอยูระหวาง
0.00-0.60 สนล . และปริมาณสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน มีคาอยูระหวาง 3.501-3.778 สนล. และที่ ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดบริเวณ ศูนยพัฒนาเด็ก
ลิตเติ้ล สเปราทส พบวา มีคาอยูระหวาง 0.000-0.114 (สนล). ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซ ด มีคาอยูระหวาง
0.000-0.026 สนล. ปริมาณคารบอนมอนอกไซด มีคาอยูระหวาง 0.10-1.00 สนล. และปริมาณสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน มีคาอยูระหวาง 3.761-4.083 สนล โดยปริมาณกาซที่ทําการตรวจวัดนั้นมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน เทียบใชตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยกําหนดคามาตรฐานของซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 0.300 สนล.
คามาตรฐานของไนโตรเจนไดออกไซด ไมเกิน 0.170 สนล. คามาตรฐานของคารบอนมอนอกไซด ไมเกิน 30.0
สนล. และในสวนของคามาตรฐานสารประกอบไฮโดรคารบอน ในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดไว

ฝุนละอองรวม (TSP)

คามาตรฐาน 0.330 mg/m3

ฝุนละอองรวม (TSP) (mg/m3)

0.4
0.3
0.2
0.1
0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กลิตเติ้ล สเปราทส

รูปที่ 3.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส ระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2561
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m3)

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คามาตรฐาน 0.120 mg/m3

0.4
0.3
0.2
0.1
0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

ศูนยพัฒนาเด็กลิตเติ้ลสเปราทส

คามาตรฐาน 0.3 ppm

ซัลเฟอรไดออกไซด (pmm)

0.4
0.3
0.2
0.1
0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

ศูนยพัฒนาเด็กลิตเติ้ลสเปราทส

รูปที่ 3.2-1 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส ระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

ไนโตรเจนไดออกไซด (ppm)

ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คามาตรฐาน 0.17 pmm

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

คารบอนมอนอกไซด (CO)

ศูนยพัฒนาเด็กลิตเติ้ลสเปราทส

คามาตรฐาน 30 ppm

คารบอนมอนอกไซด (ppm)

40
30
20
10
0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

ศูนยพัฒนาเด็กลิตเติ้ลสเปราทส

รูปที่ 3.2-1 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส ระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2561
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ไฮโดรคารบอนรวม (THC)

ไฮโดรคารบอนรวม (ppm)

6
5
4
3
2
1
0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

ศูนยพัฒนาเด็กลิตเติ้ลสเปราทส

รูปที่ 3.2-1 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส ระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2561
3.2.2 ระดับความดังของเสียงทั่วไป
การตรวจวัดระดับ ความดังของ เสียงทั่วไป ชวงงานโครงสรางอาคาร ระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริเวณพื้นที่กอสราง ของโครงการ บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส เปนเวลา 24 ชั่วโมงตอเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 1 วันตอเนื่อง
ซึ่งผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงสรุปไดดังแสดงใน ตารางที่ 3-5 – ตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
16-17/7/61
66.5
102.5
53.5
คามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-5 (ตอ) ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
1-2/8/61
68.2
101.3
55.3
10-11/9/61
68.4
96.8
54.6
8-9/10/61
69.1
104.5
56.3
12-13/11/61
67.7
98.6
56.3
6-7/12/61
65.5
86.5
52.3
คามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
18-19/7/61
61.3
85.8
47.4
2-3/8/61
67.9
107.7
47.5
10-11/9/61
59.4
86.0
46.6
31/10-1/11/61
63.4
83.1
53.8
7-8/11/61
63.4
86.2
54.5
6-7/12/61
65.8
84.2
56.2
คามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
16-17/7/61
57.1
100.3
49.7
1-2/8/61
59.9
83.4
56.1
11-12/9/61
57.1
85.3
43.0
8-9/10/61
61.9
89.9
58.3
12-13/11/61
61.9
76.2
56.2
6-7/12/61
61.9
74.5
58.5
คามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป

บริเวณพื้นที่กอสราง ของโครงการระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ระหวาง
65.5-69.1 เดซิเบล (เอ) ระดับความดังของเสียงสูงสุด มีคาอยูระหวาง 86.5-104.5 เดซิเบล (เอ) บริเวณขณะที่
สถาบันปรีดี พนมยงค ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ระหวาง 59.4-67.9 เดซิเบล (เอ) ระดับ
ความดังของเสียงสูงสุด มีคาอยูระหวาง 83.1-107.7 เดซิเบล (เอ) และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราท
สระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ระหวาง 57.1-61.9 เดซิเบล (เอ) ระดับ ความดังของเสียง
สูงสุด มีคาอยูระหวาง 74.5-100.3 เดซิเบล (เอ) เมื่อนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม
ประกาศ คณะ กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป โดยกําหนดให มีคาระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียง
สูงสุดมีคาไมเกิน 115 เดซิเบล (เอ) ซึ่งจากการตรวจวัด พบวา ทั้งสามสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
(เดซิเบล (เอ))

ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr)

คามาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ)

80
60
40
20
0
เม.ย.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 ต.ค.-60 ธ.ค.-60 ก.พ.-61 เม.ย.-61 มิ.ย.-61 ส.ค.-61 ต.ค.-61 ธ.ค.-61
บริเวณพืน้ ทีก่ อสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

ระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax) (เดซิเบล (เอ))

ระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax)

บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส

คามาตรฐาน 115 เดซิเบล (เอ)

120
100
80
60
40
20
0
เม.ย.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 ต.ค.-60 ธ.ค.-60 ก.พ.-61 เม.ย.-61 มิ.ย.-61 ส.ค.-61 ต.ค.-61 ธ.ค.-61
บริเวณพืน้ ทีก่ อสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส

รูปที่ 3.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจระดับความดังของเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ บริเวณ
สถาบันปรีดี พนมยงค และบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก ลิตเติ้ล สเปราทส ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.
2560-ธันวาคม พ.ศ. 2561
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

3.2.3 ระดับความสั่นสะเทือน
การตรวจวัด ระดับ ความสั่นสะเทือน ในชวงที่มีงาน โครงสรางอาคาร โดยทําการตรวจวัด
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ และบริเวณสถาบันปรีดี พนม
ยงค เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 วันตอเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัด ระดับ ความสั่นสะเทือน
สรุปไดดังแสดงใน ตารางที่ 3-8 – ตารางที่ 3-9 และสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตรตอวินาที)

16-17/7/61
0.200-1.600
1-2/8/61
0.635-2.500
10-11/9/61
0.125-0.857
8-9/10/61
0.200-0.475
12-13/11/61
0.075-0.750
6-7/12/61
0.258-0.785
คามาตรฐาน
20 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ <10 (Hz)
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ37ที่พ.ศ. 2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร(อาคารประเภทที่ 1)

ตารางที่ 3-9 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตรตอวินาที)

18-19/7/61
2-3/8/61
10-11/9/61
31/10-1/11/61
7-8/11/61
คามาตรฐาน

0.125-0.625
0.200-2.300
0.250-0.525
0.075-0.750
0.300-1.425
20 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ <10 (Hz)

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-9 (ตอ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตรตอวินาที)

6-7/12/61

0.235-0.858

คามาตรฐาน
20 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ <10 (Hz)
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ37ที่พ.ศ. 2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร(อาคารประเภทที่ 1)

จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง
0.075-2.500 มิลลเมตรตอวินาที ขณะที่ บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค พบวา มีคาอยูระหวาง 0.075-2.300
มิลลเมตรตอวินาที ซึ่งมี คาอยูในเกณ ฑ มาตรฐาน เมื่อนําผลการตรวจวัดมาเทียบ มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบ
ตออาคาร (อาคารประเภทที่ 1)

ระดับความสัน่ สะเทือน
20 มิลลิเมตรตอวินาที ที่ความถี่ ≤10 (Hz)

ระดับความความสั่นสะเทือน

20 มิลลิเมตรตอวินาที

40
30
20
10
0
เม.ย.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 ต.ค.-60 ธ.ค.-60 ก.พ.-61 เม.ย.-61 มิ.ย.-61 ส.ค.-61 ต.ค.-61 ธ.ค.-61
บริเวณพืน้ ทีก่ อสรางของโครงการ

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค

รูปที่ 3.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการและบริเวณ
สถาบันปรีดี พนมยงค ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2560-ธันวาคม พ.ศ. 2561
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

3.2.4 คุณภาพน้ําทิ้ง
การตรวจวัด คุณภาพน้ํา ทิ้งทําการเก็บตัวอยางบริเวณบอ พักน้ําเสีย ในพื้นที่กอสรางของโครงการ
เดือนมกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัด สรุปไดดังแสดงใน ตารางที่ 3-18
และสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 3-18 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอยาง บอบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปในพื้นที่กอสรางของโครงการ
วันที่เก็บ
ตัวอยาง

pH

BOD

SS

Sulfide

TKN

5/7/61
6/8/61
12/9/61
1/10/61
1/11/61
3/12/61
คามาตรฐาน 1/

7.7
7.1
8.24
8.98
8.32
8.46
5-9

7.2
1.9
2.3
3.7
3.2
2.0
≤30

1.0
2.0
11.0
4.0
0.1
2.0
≤40

<1.0
N.D.4/
N.D.
<1.0
<1.0
<1.0
≤1.0

3.08
1.4
2.24
4.2
2.94
3.08
≤35

รายการตรวจวัด
Oil &
Settleable
Grease
Solids
N.D.
0.2
4/
N.D.
<0.1
N.D.
<0.1
1
<0.1
1.0
<0.1
1.0
<0.1
≤20
≤0.5

TDS

TCB 2/

FCB 3/

204.0
179.0
80.0
56.0
230.0
309.0
≤500

100.0
<1.8
<1.8
100.0
<1.8
<1.8
-

<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
<1.8
-

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)
2/
TCB คือ Total Coliform Bacteria
3/
FCB คือ Fecal Coliform Bacteria
4/
N.D. = Not Derected หมายถึง ตรวจไมพบ

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทิ้ง ในพื้นที่กอสราง ของโครงการ พบวา ความเปนกรด -ดาง (pH)
มีคา อยูระหวาง 7.1-8.98 บีโอดี (BOD) มีคา อยูระหวาง 1.9-7.2 mg/l ของแข็งแขวนลอย (SS) มีคา อยู
ระหวาง <0.1-11 mg/l ซัลไฟด (Sulfide) มีคา ตรวจไมพบ-1.0 mg/l ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) มีคา
อยูระหวาง 1.4-4.2 mg/l น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) มีคา ตรวจไมพบ-1.0 mg/l ของแข็งตกตะกอน
(Settleable Solids) มีคาอยูระหวาง <0.10-0.2 mg/l ของแข็งละลายน้ําได (TDS) มีคาอยูระหวาง 56-309
mg/l แบคทีเรีย ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีคา อยูระหวาง <1.8-100 MPN/100 ml และ
แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ <1.8 MPN/100 ml พบวา ผลการ
ตรวจวัด ทั้งหมด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด เมื่อนํา ผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับ มาตรฐานตาม

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ธ.ค.-61

ต.ค.-61

ส.ค.-61

คามาตรฐาน 5-9

มิ.ย.-61

เม.ย.-61

ก.พ.-61

ธ.ค.-60

ต.ค.-60

มิ.ย.-60

เม.ย.-60

ก.พ.-60

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ส.ค.-60

ความเปนกรด-ดาง (pH)

ธ.ค.-59

ความเปนกรด-ดาง (pH)

ประกาศกระทรว งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

บีโอดี (BOD)

คามาตรฐาน 30 มก./ล.

บีโอดี (BOD) (มก./ล.)

200
150
100
50

ธ.ค.-61

ต.ค.-61

ส.ค.-61

มิ.ย.-61

เม.ย.-61

ก.พ.-61

ธ.ค.-60

ต.ค.-60

ส.ค.-60

มิ.ย.-60

เม.ย.-60

ก.พ.-60

ธ.ค.-59

0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

รูปที่ 3.2-5 เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ เดือนธันวาคม พ.ศ.
2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คามาตรฐาน 40 มก./ล.

ธ.ค.-61

ต.ค.-61

ส.ค.-61

มิ.ย.-61

เม.ย.-61

ก.พ.-61

ธ.ค.-60

ต.ค.-60

ส.ค.-60

มิ.ย.-60

เม.ย.-60

ก.พ.-60

400
350
300
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ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.)

ของแข็งแขวนลอย (SS)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

ซัลไฟด (Sulfide)

คามาตรฐาน 1.0 มก./ล.

ซัลไฟด (Sulfide) (มก./ล.)
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0

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

รูปที่ 3.2-5 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คามาตรฐาน 35 มก./ล.
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ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) (มก./ล.)

ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

คามาตรฐาน 20 มก./ล.
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น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease) (มก./ล.)

น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

รูปที่ 3.2-5 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คามาตรฐาน 500 มก./ล.
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ของแข็งละลายน้าํ ได (TDS) (มก./ล)

ของแข็งละลายน้ําได (TDS)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

คามาตรฐาน < 0.5 มก./ล.
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ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solids) (มล./ล)

ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solids)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

รูปที่ 3.2-5 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
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ธ.ค.-61

ต.ค.-61

ธ.ค.-61

ส.ค.-61

มิ.ย.-61

เม.ย.-61

ก.พ.-61

ธ.ค.-60

ต.ค.-60

ส.ค.-60

มิ.ย.-60

เม.ย.-60

ก.พ.-60

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ธ.ค.-59

แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
(MPN/100 ml)

แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

300
250
200
150
100
50
ส.ค.-61

มิ.ย.-61

เม.ย.-61

ก.พ.-61

ธ.ค.-60

ต.ค.-60

ส.ค.-60

มิ.ย.-60

เม.ย.-60

ก.พ.-60

0
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แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria)
(MPN/100 ml)

แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria)

บริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ

รูปที่ 3.2-5 (ตอ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณพื้นที่กอสรางของโครงการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
3.2.5 การพังทลายของดิน
การพังทลายของดินในชวงการกอสรางจะเกิดจากการขุดดินเพื่อกอสรางฐานราก การกอสรางชั้น
ใตดิน และระบบสาธารณูปโภคใตดิน ซึ่งโครงการมีการจัดการโดยจะตอก Sheet Pile และทําค้ํายัน (Bracing)
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

เพื่อปองกันการพังทลายของดิน รวมทั้งในชวงการถอน Sheet Pile โครงการจะรีบดํา เนินการกลบรองที่เกิด
จากการถอน Sheet Pile ดังกลาวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบใหแนน เพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของดิน และ
จัดใหมีบริษัทผูรับเหมาควบคุมการกอสรางที่มีคุณภาพเพื่อควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามมาตรการที่ระบุไว
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบอยางเครงครัด
3.2.6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการจัด มีการจัดการ คัดแยกขยะโดยใหคนงานแยกขยะมูลฝอย สวนที่ยังใชประโยชนไดใหม
และสวนที่เปนวัสดุ กอสราง ที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เชน เศษเหล็ก ไมแบบ เศษไม ฯลฯ ทาง
โครงการจัดหาพื้นที่วางเศษวัสดุกอสราง เพื่อรวบรวมใหผูรัเหมา (รับซื้อของเกา ) มารับไปเมื่อไดจํานวนที่มาก
พอ สวนมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานบริเวณพื้นที่กอสราง ไดแก มูลฝอยเปยก มูลฝอยแหงทั่วไป มูล
ฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ซึ่งโครงการจัดให มีถังรองรับมูลฝอย ชั้วคราวและถังขยะแยกประเภท พรอม
ทั้งติดปายสัญลักษณขยะแตละประเภทอยางชัดเจนติด ตั้งไวบริเวณพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอตอปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น และรวบรวมมูลฝอยไปยังจุดรวมมูลฝอย เพื่อรอใหรถเก็บขนมูลฝอยจากสํานักงานเขต วัฒนาเขา
มาเก็บไปกําจัดตอไป
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