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บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1.1 คุณภาพอากาศ
โครงการมีการติดตั้งป้ายจากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งมี
การติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องขณะจอดรถแล้ว” บริเวณทางเข้าและภายในพื้นที่จอดรถของโครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองบนผิวถนน และลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันไอเสียของยานหนะ รวมทั้งลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจร
ในพื้นที่โครงการ
4.1.1.2 ระดับเสียง
โครงการมีการติดตั้งป้ายจากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้า -ออก และถนนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุม
ความเร็วและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ รวมทั้งลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ โครงการ
กาหนดให้มีการตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาถนนทางเข้า -ออก และถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง หากพบว่า
ถนนชารุดจะดาเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อมิให้เกิดเสียงดังจากการกระแทกเมื่อรถวิ่งผ่าน รวมทั้งลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจราจรในพื้นที่โครงการ
4.1.1.3 อุทกวิทยาและคุณภาพน้าผิวดิน
โครงการจั ด ให้ แ ต่ ล ะอาคารมี ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป โดยมี ก ารบ าบั ด ในขั้ น ต้ น ประกอบด้ ว ย ถั ง ดั ก ไขมั น และ
ถังแยกตะกอน และการบาบัดในขั้นที่สอง เป็นระบบบาบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วยถังปรับสภาพน้าเสีย
ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอน และถังเก็บน้าผ่านการบาบัด ทั้งนี้ โครงการกาหนดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบ
บาบัดน้าเสียเป็นประจา เพื่อให้ระบบบาบัดน้าเสียสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิง้
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพตามที่มาตรการฯ กาหนด
4.1.1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้าใต้ดิน
โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยไว้ในบริเวณชั้น 1 ของแต่ละอาคาร รวมถึงกาชับให้พนักงานทาความสะอาดหมั่นตรวจสอบ
และดูแลไม่ให้มีการเทขยะมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอยซึมลงใต้ดิน
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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4.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.1.2.1 การใช้น้า
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลรักษาท่อน้าใช้ให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง และหากพบว่ามี
การรั่วซึ มหรือชารุด จะรีบดาเนินการซ่อมแซมและแก้ไขทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้า และโครงการกาหนดให้มี
การเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้า พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้าอย่างประหยัด นอกจากนี้ โครงการไม่มี
การนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย โดยโครงการได้นาน้าทิ้งดังกล่าวเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
เพื่อนาไปกาจัดต่อไป
4.1.2.2 การจัดการและบ้าบัดน้าเสีย
โครงการจั ด ให้ แ ต่ ล ะอาคารมี ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป โดยมี ก ารบ าบั ด ในขั้ น ต้ น ประกอบด้ ว ย ถั ง ดั ก ไขมั น
และถังแยกตะกอน และการบาบัดในขั้นที่สอง เป็นระบบบาบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วยถังปรับสภาพ
น้าเสีย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอน และถังเก็บน้าผ่านการบาบัด โดยระบบบาบัดทั้งหมดจะฝังอยู่ใต้ดนิ บริเวณด้านหลัง
ของแต่ละอาคาร และกาหนดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสียเป็นประจา เพื่อให้ระบบบาบัดน้าเสียสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจะดาเนินการสูบตะกอนในถังเก็บตะกอนไปกาจัดอย่างต่อเนื่อง (ขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอน
ที่เกิดขึ้นด้วย) รวมทั้งกาหนดให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนเป็นประจาทุกเดือน โครงการได้ กาหนดให้มีการ
ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้มีการตักกากไขมันเป็นประจา โดยกากไขมันทั้งหมดจะถูกนาไปเก็บรวบรวมไว้ใน
ห้องพักขยะเพื่อส่งไปกาจัดต่อไป ทั้งนี้ โครงการไม่มีการนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แต่อย่างใด เพื่อป้องกั น
การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย โดยโครงการได้นาน้าทิ้งดังกล่าวเข้าสู่ระบบบาบัด
น้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อนาไปกาจัดต่อไป นอกจากนี้ โครงการได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งก่อนเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด และจากผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ าทิ้ ง ของแต่ ล ะอาคาร ระหว่ า งเดื อ นมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ม าตรฐานก าหนด
อย่างไรก็ตาม โครงการได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการก๊าซมีเทนของระบบบาบัดน้าเสีย จากการบาบัดด้วยระบบบาบัดก๊าซมีเทน Biogas
Storage เป็นการบาบัดโดยผ่านการดูดซับในบ่อดินและปุ๋ย และระบายออกสู่บรรยากาศ
โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ของระบบบาบัดน้าเสียตามที่มาตรการกาหนด ดังนี้
- ใช้ ฝ าปิ ด เหล็ ก หล่ อ ชนิ ด Heavy Duty ที่ มี ค วามทนทาน และก าหนดให้ ฝ าปิ ด ต้ อ งมี รู จั บ บริ เ วณขอบฝา เพื่ อ ให้ ง่ า ย
และสะดวกต่อการเปิดฝาบ่อขณะทาการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบ
- ใช้ อุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื่ อ งสู บ น้ าที่ ท าจากแสตนเลส เช่ น โซ่ และท่ อ ส่ งน้ าเสี ย เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ งานและทนทาน
ต่อการกัดกร่อน
- ติดตั้งระบบท่อสาหรับระบายอากาศที่เชื่อมต่อจากภายในบ่อระบบบาบัดออกสู่ด้านนอก
- ใช้ ท่ อ น้ าภายในระบบบ าบั ด ประเภท HDPE ซึ่ ง ท าด้ ว ยวั ส ดุ Polyethylene เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านและทนทาน
ต่อการกัดกร่อน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS
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4.1.2.3 การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
โครงการได้สร้างบ่อหน่วงน้า เพื่อรองรับปริมาณน้าฝนและเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดน้าหลากในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้า
และวาล์วควบคุม และกาหนดให้มีการตรวจสอบระดับตะกอนท่อระบายน้าและบ่อหน่วงน้าเป็นประจา รวมถึงดาเนินการขุดลอก
เศษตะกอนในท่อระบายน้าและบ่อหน่วงน้าไปกาจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่อระบายน้าและบ่อหน่วงน้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ (ขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอนที่เกิ ดขึ้นด้วย) นอกจากนี้ โครงการกาหนดให้มีการตรวจสอบดูแลและบารุงรักษา
บ่อชะลอน้าเป็นประจา และหากพบว่ามีวัชพืชหรือตะกอนดินที่ทาให้เกิดการตื้นเขินและกีดขวางการระบายน้า โครงการจะดาเนิน
การขุดลอกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ดี และกาหนดให้มีการตรวจสอบดูแลและบารุงรักษาเครื่องสูบน้าฝนเป็นประจา อย่างไรก็ตาม
โครงการไม่มีการนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย โดยโครงการได้นาน้าทิ้งดังกล่าวเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะเพื่อนาไปกาจัดต่อไป สาหรับการรดน้าต้นไม้ทางโครงการจะใช้น้าฝนในการรดน้า พร้อมทั้งการติดตั้งสปริงเกอร์ทดแทน
การใช้คนงาน
4.1.2.4 ขยะมูลฝอย
โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทและมีฝาปิดมิดชิ ดไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างเพี ยงพอ
ประกอบด้วย (1) ขยะมูลฝอยเปียก (2) ขยะมูลฝอยแห้ง (3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และ (4) ขยะมูลฝอยอันตราย โดยโครงการ
จะรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดมายังห้องพักขยะที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละอาคารเป็นประจาทุกวัน และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ได้ รับ
อนุญาตในการขนส่งออกไปกาจัด โดยโครงการได้ประสานงานและกาหนดให้รถเก็ บขนมูลฝอยเข้ ามาจัดเก็บขยะของโครงการ
เป็นประจาสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพื่อมิให้มีมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ระหว่างเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการไม่มีการขนส่งมูลฝอยอันตรายไปกาจัดแต่อย่างใด เนื่องจากมูลฝอยอันตรายมีปริมาณน้อย
อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่และภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายไว้ในห้องพักขยะที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละอาคารอย่างเพียงพอ
กาหนดให้มีการทาความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจาทุ กวัน เพื่อป้องกันพาหะนาโรค และกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย พร้อมทั้งกาหนดให้
มีการตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานเป็นประจาทุกวัน
4.1.2.5 การจราจรและคมนาคมขนส่ง
โครงการได้จัดเตรียมรถบัสเพื่อใช้ในการรับ -ส่ง พนักงานของโครงการไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งกาหนดให้มีการจัดตาราง
การเดินรถและเส้นทางการจราจร เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะตามที่มาตรการกาหนด อีกทั้งได้
ประสานงานเบื้องต้นกับบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด ในวางแผนเส้นทางการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดผลกระทบ
ด้านจราจรภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ รวมทั้งกาหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ และการติดตั้ง
ป้ายเตือนจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรในพื้นที่โครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้บริการรถบัสรับ-ส่ง พนักงานที่โครงการ
จัดเตรียมไว้ให้แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุจากการขับขี่ นอกจากนี้ โครงการ
มีการสร้างถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอย และเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถวิ่งผ่านได้ โดยถนนดังกล่าวจะมีความยาว
เชื่อมต่อกันทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของโครงการ
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4.1.2.6 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ภายในพื้นที่
อาคารตามจุดต่าง ๆ ตามที่ระบุในแบบแปลนของโครงการอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการติดป้ายแนะนาการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยไว้ในบริเวณด้านหน้าที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที และกาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้
งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจาทุกเดือน รวมถึงจัดให้มีการอบรมและซ้อมอพยพ
หนีไฟอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2564 โครงการมีแผนดาเนินการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
4.1.3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1.3.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่มาตการกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยทางโครงการได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง เช่น
การร่ ว มบริ จ าคงบประมาณสนั บ สนุ น ในการปรั บ ปรุ งและซ่ อ มแซมอาคารปฏิ บั ติ ธ รรม วั ด เทพกุ ญ ชร จ านวน 257 ,500 บาท
โดยมีพระมหาประเมิน ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร รับมอบ ณ วัดเทพกุญชร ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และร่วมทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารที่พักอาศัยพนัก งาน
การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
4.1.3.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
โครงการกาหนดให้มีการตรวจสอบและควบคุมระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการให้ถูกสุขลักษณะอย่ าง
สม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดเตรียมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานอย่ างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มี
การตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โครงการได้กาหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จึงได้มีการเลื่อนกาหนดการออกไป โดยมีแผนจะดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์
ด้านสาธารณะสุขให้กับหน่วยงานใกล้เคีย ง เช่น มอบน้าดื่ม จานวน 200 แพ็ค ให้แก่ โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิ ด -19
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี เภสั ช กรเทพศั ก ดิ์ อั ง คณาวิ ศั ล ย์ เภสั ช กรเชี่ ย วชาญ รองนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุธ ยา เป็ น ผู้ รั บมอบ ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ต.หั น ตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 และพนักงานได้มีการเข้าร่วมบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย ณ ห้องรับประทาน
อาหารผู้บริหาร อาคาร B-01 (โรงอาหาร) การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระจายตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่โครงการ เพื่อคอยดูแลและรักษาความปลอดภัยของโครงการตลอด
24 ชั่วโมง รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กระจายตามจุดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ
4.1.3.3 สุนทรียภาพ
โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเ ขียวไว้โดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ประดับ และพืชคลุมดิน ทั้งนี้โครงการได้
ออกแบบให้พื้นที่สีเขียว ไม่ซ้อนทับกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนงานตรวจสอบและดูแลสภาพ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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พื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ โครงการมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้าง
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะความสาคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวสาหรับการรดน้าต้นไม้ทางโครงการจะใช้
น้าฝนในการรดน้า พร้อมทั้งการติดตั้งสปริงเกอร์ทดแทนการใช้คนงาน
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2.1 คุณภาพน้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้าเสีย
• อาคาร R01
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 6.8 ค่าบีโอดีมีค่า เท่ากับ 85.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น มีค่าเท่ากับ 53.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้ามันและไขมันมีค่า เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียจะไม่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เนื่ องจากน้ าทิ้ งบริ เวณดั งกล่ าวยั งไม่ ผ่ านการบ าบั ด และมิ ได้ เป็ นจุ ดสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส่ ว นกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
• อาคารที่พักอาศัย R03
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 6.7 ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 170 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 98.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น มีค่าเท่ากับ 77.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้ามันและไขมันมีค่า เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียจะไม่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เนื่ องจากน้ าทิ้ งบริ เวณดั งกล่ าวยั งไม่ ผ่ านการบ าบั ด และมิ ได้ เป็ นจุ ดสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส่ ว นกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
• อาคารที่พักอาศัย R04
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 6.9 ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 1,020 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 649 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ มาณไนโตรเจนในรู ป ที เค เอ็ น มี ค่ าเท่ า กั บ 136 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร ปริ ม าณน้ ามั น และไขมั น มี ค่ า เท่ า กั บ 25 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียจะไม่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เนื่ องจากน้ าทิ้ งบริ เวณดั งกล่ าวยั งไม่ ผ่ านการบ าบั ด และมิ ได้ เป็ นจุ ดสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส่ ว นกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
• อาคารที่พักอาศัย R05
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 7.0 ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 121 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 33.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น มีค่าเท่ากับ 68.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้ามันและไขมันมีค่า เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ระยะดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
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โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียจะไม่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เนื่ องจากน้ าเสี ยบริ เวณดั งกล่ าวยั งไม่ ผ่ านการบ าบั ด และมิ ได้ เป็ นจุ ดสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส่ ว นกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
4.2.2 คุณภาพน้าเสียหลังผ่านการบ้าบัดแล้ว
• อาคาร R01
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 7.4 ค่าบีโอดีค่าอยู่ในช่วงขีดจากัดต่าสุดของการตรวจวัด คือ น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 และน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ ม าณน้ามัน และไขมั น มี ค่า อยู่ ในช่ ว งขีด จากัดต่ าสุด ของการตรวจวั ด คื อ น้ อ ยกว่ า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริ มาณแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 1,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าเสี ยหลั งผ่ านการบ าบั ดแล้ ว จะไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐาน
เนื่องจากน้าทิ้งบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงการบาบัดเบื้องต้น และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทั้งนี้ น้าทิ้งจากระบบบาบัดแต่ละอาคารจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
โรจนะเพื่อบาบัดขั้นต่อไป
• อาคารที่พักอาศัย R03
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 6.7 ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 19.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 32.9 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ มาณไนโตรเจนในรู ป ที เค เอ็ น มี ค่ าเท่ า กั บ 7.7 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร ปริ ม าณน้ ามั น และไขมั น มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งขี ด จ ากั ด ต่ าสุ ด ของ
การตรวจวัด คือ น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มเท่ากับ 1,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าเสี ยหลั งผ่ านการบ าบั ดแล้ ว จะไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐาน
เนื่องจากน้าทิ้งบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงการบาบัดเบื้องต้น และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทั้งนี้ น้าทิ้งจากระบบบาบัดแต่ละอาคารจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
โรจนะเพื่อบาบัดขั้นต่อไป
• อาคารที่พักอาศัย R04
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 6.4 ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 65.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 84.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น มีค่าอยู่ในช่วง 15.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณน้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงขีดจากัดต่าสุดของ
การตรวจวัด คือ น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่า มากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าเสี ยหลั งผ่ านการบ าบั ดแล้ ว จะไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐาน
เนื่องจากน้าทิ้งบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงการบาบัดเบื้องต้น และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทั้งนี้ น้าทิ้งจากระบบบาบัดแต่ละอาคารจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
โรจนะเพื่อบาบัดขั้นต่อไป

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI และ DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารที่พักอาศัยสาหรับพนักงาน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ระยะดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
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• อาคารที่พักอาศัย R05
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 7.2 ค่าบีโอดีมีค่า เท่ากับ 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ มาณไนโตรเจนในรู ป ที เค เอ็ น มี ค่ าเท่ ากั บ 14.6 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร ปริ ม าณน้ ามั น และไขมั น มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งขี ด จ ากั ด ต่ าสุ ด
ของการตรวจวัด คือ น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่ามากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
โดยผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าเสี ยหลั งผ่ านการบ าบั ดแล้ ว จะไม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐาน
เนื่องจากน้าทิ้งบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงการบาบัดเบื้องต้น และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทั้งนี้ น้าทิ้งจากระบบบาบัดแต่ละอาคารจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
โรจนะเพื่อบาบัดขั้นต่อไป
• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิงก่อนระบายออกจากโครงการฯ
ผลการติดตามตรวจสอบ ระหว่ างเดือนมกราคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 พบว่ า ค่ า ความเป็น กรดและด่าง
มีค่าเท่ากับ 7.1 ค่าบีโอดีมีค่าเท่ากับ 17.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่า เท่ากับ 15.6 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ ม าณไนโตรเจนในรู ป ที เค เอ็ น มี ค่ า เท่ า กั บ 9.3 มิ ล ลิ ก รั มต่ อ ลิ ตร ปริ ม าณน้ ามั น และไขมั น มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งขี ด จ ากั ด ต่ าสุ ด
ของการตรวจวัด คือ น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่า เท่ากับ 35,000 เอ็มพีเอ็นต่อ
100 มิลลิลิตร
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งหลังการบาบัดในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายลงท่อรวบรวม
น้าเสียของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า คุณภาพน้าทิ้งหลังผ่านการบาบัด ทั้งหมด
มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม โครงการควรมี การตรวจสอบและบารุงรักษา
ระบบบาบัดน้าเสียอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ระบบบาบัด น้าเสียทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบปริมาณ
ออกซิเจนละลายในถังเติมอากาศอย่า งสม่าเสมอ และหากมีปริมาณออกซิเจนต่าควรเพิ่มอัตราการเติมอากาศในถังเติม อากาศ
ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของจุลินทรีย์ เพื่อให้จุลินทรีย์ในระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งหลังการบาบัดในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบาย
ลงท่อรวบรวมน้าเสียของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า ดัชนีทั้งหมดมีค่าอยู่ใน
มาตรฐานน้าทิ้งตามประกาศ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้าเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)
4.3

ข้อเสนอแนะ
จากการผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเสียก่อนการบาบัดและหลังผ่านการบาบัดแล้วของโครงการอาคารที่พักอาศัย
สาหรับพนักงาน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นั้น บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ได้ดาเนินการสรุปข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรปฏิบัติในการควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด
น้าเสียให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันน้ามันและไขมันปนเปื้อนเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2) ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในถังเติมอากาศอย่างสม่าเสมอ และหากมีปริมาณออกซิเจนต่าควรเพิ่มอัตรา
การเติ ม อากาศในถั งเติ ม อากาศให้ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของจุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ ให้ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กาจัดตะกอนลอยในบ่อตกตะกอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันตะกอนที่อาจหลุดปนเปื้อนกับน้าทิ้งที่ไหลล้นออกมา
และไปสะสมที่บ่อรวบรวมน้าทิ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนีคุณภาพน้าทิ้งมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4) ควรด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประสิ ท ธิ ภ าพระบบบ าบั ด น้ าเสี ย โดยการเพิ่ ม ขั้ น ตอนการบ าบั ด น้ าเสี ย ขั้ น ต้ น
(Pre-Treatment) ของน้าเสียก่อนส่งเข้าระบบบาบัด เพื่อให้คุณภาพน้าทิ้งก่อนการบาบัดเหมาะสมต่อกระบวนการบาบัดน้าเสีย
ของระบบบาบัดตามที่ได้ออกแบบไว้ และเพื่อให้ระบบบาบัดสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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