บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใบรรยากาศ
ทั่วไป
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM-10)
- ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

วิธีการตรวจวัด

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

- ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์
- NO2 Analyzer
(NO2)
- ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - CO Analyzer
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)
ระดับความดังของเสียง
- ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
- ระดับความดังของเสียงสูงสุด
(Lmax)
ระดับความสั่นสะเทือน
- ความสั่นสะเทือน

- Tedlar Bag

-Integrated Sound
Level Meter

วิธีวิเคราะห์

ค่ามาตรฐาน

- 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
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายการตรวจวัด
คุณภาพน้้าทิ้ง
- ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solid)
- บีโอดี (BOD)

- Grab Sampling

- Dried at 103-105oC

< 30 mg/l

- Grab Sampling

<20 mg/l

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)
- นามันและไขมัน (Oil & Grease)

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

- ตะกอนหนัก
(Settleable Solids)
- ของแข็งละลายนาได้ทังหมด
(Total Dissolved Solids)
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด
(Total Coliform Bacteria)
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคลั โคลิฟอร์ม
(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

วิธีวิเคราะห์

- Multiple Tube Fermentation
Technique
- Multiple Tube Fermentation
Technique

ค่ามาตรฐาน

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

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่ก๊า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศทั่วไป
5/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
6/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพือ่ ป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (ช่วงงานเข็มและฐานราก)
7/
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายนาทิงจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)
2/
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Bangkok Thonglor ทาการตรวจวัดฯ 3 สถานี คือ
บริเวณพืนที่ก่อสร้าง บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค์ และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส ในเดือน
ตุลาคม 2561 สถาบันปรีดี พนมยงค์ มีกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จึงไม่ สะดวกในการให้ใช้พืนที่
ตรวจวัดฯ จนกว่าจะทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการหาพืนที่ตังเครื่องตรวจวัดฯ เป็นบริเวณสานักงาน
ขายของโครงการ เพราะเป็นพืนที่ที่ติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ ตังแต่เดือนตุลาคม 2561-มกราคม พ.ศ. 2562
เนื่ องจากมีการรื อถอนส านั กงานขายของโครงการ ทางโครงการหาพืนที่ ตังเครื่ องตรวจวัดฯ เป็ นบริเวณ
ร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก เพราะเป็นพืนที่ที่ติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ ตังแต่เดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2562
เป็นต้นมา
3.2.1 คุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
โครงการได้ดาเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น
มาลิก และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส เดือนละ 1 ครัง ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 วัน
ต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการตรวจวัดสามารถสรุปได้แสดงในตารางที่ 3-2
- ตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
ผลการตรวจวัด (mg/m3)
TSP (24 hr.) PM-10 (24 hr.)
0.023
0.016

วันที่ตรวจวัด
10-11/7/62

SO2 (1 hr.)
0.001-0.003

ผลการตรวจวัด (ppm)
NO2 (1 hr.)
CO (1 hr.)
0.002-0.009
0.14-0.45

THC (1 hr.)
4.011

13-14/8/62

0.021

0.015

0.001-0.003

0.002-0.010

0.13-0.39

3.927

26-27/9/62
ค่ามาตรฐาน

0.030
<0.3301/

0.012
<0.1201/

0.001-0.003
<0.3002/

0.002-0.009
<0.1703/

0.13-0.39
<303/

3.986
-

หมายเหตุ :

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาอากาศ
ในบรรยากาศ
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณร้านสวนครูองุ่น มาลิก
ผลการตรวจวัด (mg/m3)
TSP (24 hr.)
PM-10 (24 hr.)
0.030
0.011

วันที่ตรวจวัด
11-12/7/62

SO2 (1 hr.)
0.002-0.009

ผลการตรวจวัด (ppm)
NO2 (1 hr.)
CO (1 hr.)
0.001-0.007
0.15-0.38

THC (1 hr.)
3.930

13-14/8/62

0.028

0.010

0.002-0.008

0.002-0.008

0.12-0.38

3.975

26-27/9/62
ค่ามาตรฐาน

0.028
<0.3301/

0.007
<0.1201/

0.002-0.007
<0.3002/

0.002-0.008
<0.1703/

0.18-0.38
<303/

3.990
-

หมายเหตุ :

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาอากาศ
ในบรรยากาศ
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในบรรยากาศ
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง ศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส
ผลการตรวจวัด (mg/m3)
TSP (24 hr.)
PM-10 (24 hr.)
0.015
0.009

วันที่ตรวจวัด
10-11/7/62

SO2 (1 hr.)
0.001-0.007

ผลการตรวจวัด (ppm)
NO2 (1 hr.)
CO (1 hr.)
0.001-0.004
0.11-0.40

THC (1 hr.)
3.675

14-15/8/62

0.014

0.008

0.001-0.007

0.001-0.004

0.15-0.32

3.939

23-24/9/62
ค่ามาตรฐาน

0.012
<0.3301/

0.005
<0.1201/

0.001-0.007
<0.3002/

0.001-0.004
<0.1703/

0.15-2.26
<303/

3.894
-

หมายเหตุ :

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาอากาศ
ในบรรยากาศ
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่ก๊าซ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

3-4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
4/

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป

จากการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณ
พืนที่ก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.021-0.030 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0120.016 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะทีบ่ ริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง
รวม (TSP) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.028-0.030 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.007-0.011 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส
พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.012-0.015 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.005-0.009 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อนาผล
การตรวจวัดมาเปรียบเทียบตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า ทังสามสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด โดยค่า
มาตรฐานของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สาหรับการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.001-0.003 สนล. ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.002-0.010 สนล. ปริมาณ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ มีค่าอยู่ ร ะหว่าง 0.13-0.45 สนล. และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่
ระหว่าง 3.927-4.011 สนล. ขณะทีป่ ริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก พบว่า มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.002-0.009 สนล. ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.001-0.008 สนล. ปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.012-0.038 สนล. และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่
ระหว่าง 3.930-3.990 สนล. และที่ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส พบว่า
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.001-0.007 สนล. ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.001-0.004 สนล.
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.11-2.26 สนล. และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีค่า
อยู่ระหว่าง 3.675-3.939 สนล โดยปริมาณก๊าซที่ทาการตรวจวัดนันมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เทียบใช้ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ โดยกาหนดค่ามาตรฐานของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 0.300 สนล. ค่ามาตรฐานของไนโตรเจนได
ออกไซด์ ไม่เกิน 0.170 สนล. ค่ามาตรฐานของคาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน 30.0 สนล. และในส่วนของค่า
มาตรฐานสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ในประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดไว้
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ฝุ่นละอองรวม (TSP)

ค่ามาตรฐาน 0.330 mg/m3

ฝุ่นละอองรวม (TSP) (mg/m3)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก

ก.ย.-62

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กลิตเติล สเปราท์ส

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

ส.ค.-62

ค่ามาตรฐาน 0.120 mg/m3

0.4
0.3
0.2
0.1
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ศูนย์พัฒนาเด็กลิตเติลสเปราท์ส

รูปที่ 3.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ค่ามาตรฐาน 0.3 ppm

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (pmm)

0.4
0.3

0.2
0.1

0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก

ก.ย.-62

ศูนย์พัฒนาเด็กลิตเติลสเปราท์ส

ค่ามาตรฐาน 0.17 pmm

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm)

ส.ค.-62

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ศูนย์พัฒนาเด็กลิตเติลสเปราท์ส

รูปที่ 3.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ค่ามาตรฐาน 30 ppm

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)

40
30
20
10
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ศูนย์พัฒนาเด็กลิตเติลสเปราท์ส

ไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)

ไฮโดรคาร์บอนรวม (ppm)

5
4
3
2
1
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ศูนย์พัฒนาเด็กลิตเติลสเปราท์ส

รูปที่ 3.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

3.2.2 ระดับความดังของเสียงทั่วไป
การตรวจวั ดระดั บ ความดัง ของเสี ย งทั่ ว ไป ช่ ว งงานโครงสร้า งอาคาร ระหว่ างเดื อ น
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก และ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครัง เป็นระยะเวลา 1 วัน
ต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงสรุปได้ดังแสดงใน ตารางที่ 3-5 – ตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
10-11/7/62
65.4
78.4
56.9
13-14/8/62
65.5
79.2
55.6
26-27/9/62
65.5
79.2
55.6
ค่ามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
11-12/7/62
60.1
72.6
53.4
13-14/8/62
59.7
73.4
53.3
26-27/9/62
59.6
74.5
52.9
ค่ามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))

Leq 24 hr
Lmax
L90
10-11/7/62
62.6
76.4
53.5
14-15/8/62
62.3
78.5
52.9
23-24/9/62
62.9
78.5
51.8
ค่ามาตรฐาน
≤70
≤115.0
หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป

บริเวณพืนที่ก่อสร้ างของโครงการระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ระหว่าง
65.4-65.5 เดซิเบล (เอ) ระดับความดังของเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 78.4-79.2 เดซิเบล (เอ) บริเวณขณะที่
ร้านสวนครูองุ่น มาลิกระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 59.6-60.1 เดซิเบล (เอ) ระดับ
ความดังของเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 72.3-74.5 เดซิเบล (เอ) และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์
สระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 62.3-62.9 เดซิเบล (เอ) ระดับความดังของเสียง
สูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 76.4-78.5 เดซิเบล (เอ) เมื่อนาผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป โดยกาหนดให้ มีค่าระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียง
สูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ซึ่งจากการตรวจวัด พบว่า ทังสามสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

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

ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr)

ค่ามาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ)

80
60
40
20
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

บริเวณพืนทีก่ ่อสร้างของโครงการ

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุน่ มาลิก

ก.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส

ระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax)
ระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax) (เดซิเบล (เอ))

ส.ค.-62

ค่ามาตรฐาน 115 เดซิเบล (เอ)

120
100
80
60
40
20
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

บริเวณพืนทีก่ ่อสร้างของโครงการ

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

บริเวณร้านอาหารสวนครูองุน่ มาลิก

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส

รูปที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจระดับความดังของเสียงทั่วไปบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ บริเวณ
ร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ลิตเติล สเปราท์ส ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

3.2.3 ระดับความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ในช่วงที่มีงานโครงสร้างอาคาร โดยทาการตรวจวัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการและบริเวณร้านอาหารสวนครู
องุ่น มาลิก เดือนละ 1 ครัง ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 วันต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดระดับความ
สั่นสะเทือน สรุปได้ดังแสดงใน ตารางที่ 3-8 – ตารางที่ 3-9 และสามารถสรุปได้ดังนี
ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตรต่อวินาที)

10-11/7/62
13-14/8/62
26-27/9/62

0.100-0.975
0.225-1.425
0.125-0.700

ค่ามาตรฐาน
20 มิลลิเมตรต่อวินาที ที่ความถี่ <10 (Hz)
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 1)

ตารางที่ 3-9 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก
วันที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
(มิลลิเมตรต่อวินาที)

11-12/7/62
14-15/8/62
26-27/9/62

0.100-0.625
0.175-0.525
0.100-0.500

ค่ามาตรฐาน
20 มิลลิเมตรต่อวินาที ที่ความถี่ <10 (Hz)
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 1)

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง
0.001-1.425 มิลลเมตรต่อวินาที ขณะที่บริเวณร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1000.625 มิลลเมตรต่อวินาที ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนาผลการตรวจวัดมาเทียบมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 1)
20 มิลลิเมตรต่อวินาที

ระดับความสัน่ สะเทือน
20 มิลลิเมตรต่อวินาที ที่ความถี่ ≤10 (Hz)

ระดับความความสั่นสะเทือน
40
30
20
10
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

บริเวณพืนทีก่ ่อสร้างของโครงการ

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค์

รูปที่ 3.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการและบริเวณ
ร้านอาหารสวนครูองุ่น มาลิก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
3.2.4 คุณภาพน้้าทิ้ง
การตรวจวัดคุณภาพนาทิงทาการเก็บตัวอย่างบริเวณบ่อพักนาเสียในพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 จานวน 1 ครัง ซึ่งผลการตรวจวัด สรุปได้ดังแสดงใน ตารางที่ 3-18
และสามารถสรุปได้ดังนี

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 3-18 ผลการตรวจวัดคุณภาพนาทิง
ชื่อโครงการ The Bangkok Thonglor
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อบาบัดนาเสียสาเร็จรูปในพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง

pH

BOD

SS

Sulfide

TKN

5/7/62
7/8/62
3/9/62
ค่ามาตรฐาน 1/

8.8
7.1
6.8
5-9

<1.0
1.6
2.7
≤30

1.0
7.5
3.0
≤40

<1.0
N.D.
<1.0
≤1.0

5.3
2.8
<1.0
≤35

รายการตรวจวัด
Oil &
Settleable
Grease
Solids
3.0
<0.1
8.0
<0.1
6.0
<0.1
≤20
≤0.5

TDS

TCB 2/

FCB 3/

228.0
284.0
124.0
≤500

<1.8
<1.8
2.0
-

<1.8
<1.8
2.0
-

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นาทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)
2/
TCB คือ Total Coliform Bacteria
3/
FCB คือ Fecal Coliform Bacteria
4/
N.D. = Not Derected หมายถึง ตรวจไม่พบ

จากการตรวจวัดคุณภาพน าทิงในพืนที่ก่อสร้างของโครงการ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
มีค่าอยู่ระหว่าง 6.8-8.8 บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ระหว่าง <1.0-2.7 mg/l ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.0-7.5 mg/l ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าต่ากว่า 1.0 mg/l ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) มีค่าอยู่
ระหว่าง <1.0-5.3 mg/l นามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าต่ากว่า 3.0-8.0 mg/l ของแข็งตกตะกอน
(Settleable Solids) มีค่าต่ากว่า 0.1 mg/l ของแข็งละลายนาได้ (TDS) มีค่าอยู่ระหว่าง 124.0-284.0 mg/l
แบคทีเรียทังหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าต่ากว่า 1.8-2.0 MPN/100 ml และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโค
ลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าต่ากว่า 1.8-2.0 MPN/100 ml พบว่า ผลการตรวจวัดทังหมดมีค่า
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด เมื่อนาผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนาทิงจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ค่ามาตรฐาน 5-9

16
14
12
10
8
6
4
2
0
ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

บีโอดี (BOD)

ค่ามาตรฐาน 30 มก./ล.

บีโอดี (BOD) (มก./ล.)

200
150
100
50
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

รูปที่ 3.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพนาทิงบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ เดือนกุมภาพันธ์กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.)

ของแข็งแขวนลอย (SS)

ค่ามาตรฐาน 40 มก./ล.

400
350
300
250
200
150
100
50
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

ซัลไฟด์ (Sulfide)

ค่ามาตรฐาน 1.0 มก./ล.

ซัลไฟด์ (Sulfide) (มก./ล.)

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

รูปที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพนาทิงบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

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

ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)

ค่ามาตรฐาน 35 มก./ล.

40
35
30
25
20
15
10
5
0
ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

นามันและไขมัน (Oil&Grease) (มก./ล.)

น้้ามันและไขมัน (Oil&Grease)

ค่ามาตรฐาน 20 มก./ล.

20
15
10
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บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

รูปที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพนาทิงบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ของแข็งละลายนาได้ (TDS) (มก./ล)

ของแข็งละลายน้้าได้ (TDS)

ค่ามาตรฐาน 500 มก./ล.
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บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solids) (มล./ล)

ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solids)

ค่ามาตรฐาน < 0.5 มก./ล.
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บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

รูปที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพนาทิงบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

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

แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
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บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
(MPN/100 ml)

แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
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บริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ

รูปที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพนาทิงบริเวณพืนที่ก่อสร้างของโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

3.2.5 การพังทลายของดิน
การพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้างจะเกิดจากการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก การก่อสร้างชัน
ใต้ดิน และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งโครงการมีการจัดการโดยจะตอก Sheet Pile และทาคายัน (Bracing)
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน รวมทังในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการจะรีบดาเนินการกลบร่องที่เกิด
จากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน และ
จัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
3.2.6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการจัดมีการจัดการคัดแยกขยะโดยให้คนงานแยกขยะมูลฝอยส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ใหม่
และส่ วนที่เป็ นวัส ดุ ก่อสร้างที่ส ามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็ ก ไม้แบบ เศษไม้ ฯลฯ ทาง
โครงการจัดหาพืนที่วางเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อรวบรวมให้ผู้รัเหมา (รับซือของเก่า) มารับไปเมื่อได้จานวนที่มาก
พอ ส่วนมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานบริเวณพืนที่ก่อสร้าง ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้งทั่วไป มูล
ฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ซึ่งโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยชัวคราวและถังขยะแยกประเภทพร้อม
ทังติดป้ายสัญลักษณ์ขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจนติด ตังไว้บริเวณพืนที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอต่อปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึนและรวบรวมมูลฝอยไปยังจุดรวมมูลฝอย เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยจากสานักงานเขตวัฒนาเข้า
มาเก็บไปกาจัดต่อไป
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