สรุปรายงานการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสํานักงานของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2557
1. ความเป็นมาของโครงการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษ ดําเนินงาน
หรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.
ทั้งนี้ กทพ. ได้ มุ่ง มั่ น เป็ นองค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิศ ในทางธุ ร กิ จ ทางพิเ ศษมี ก ารเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น
มีค วามรั บผิ ดชอบต่อสั งคมและสิ่งแวดล้ อม โดย กทพ. ได้จัด ให้ มีทางพิ เ ศษที่ เปิ ด ให้บริก ารแล้ ว
รวม 7 โครงการ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 207.9 กิโลเมตร ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ซึ่งแม้ว่า กทพ. จะจัดให้มีทางพิเศษที่สามารถแก้ไข
ปัญหาการจราจรและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คือ ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการทางพิเศษ
กทพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลต่อพนักงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งหากพบว่าผลการตรวจวัดมีค่าเกินกว่า
มาตรฐานกํ าหนดหรือ มีแ นวโน้ม ที ่เ ปลี ่ย นแปลงไปในทางที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
จะได้ เ สนอแนะแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จะได้ดาํ เนินการแก้ไขต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านระดับเสียง คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ําดื่ม
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. แล้วนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้
2.2 เพื่ อติ ดตามและตรวจสอบความเปลี่ ยนแปลงของคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมตามข้ อ 2.1
โดยเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหากพบว่า
ผลการตรวจวัด มีค ่า เกิน กว่า มาตรฐานหรือ มีแ นวโน้ม ที ่เ ปลี ่ย นแปลงไปในทางที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป

-23. ขอบเขตการศึกษา
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสํานักงาน
ของ กทพ. ปี ง บประมาณ 2557 ได้ กํา หนดให้ ทํา การตรวจวัด คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม 3 ด้ าน คื อ
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้ําดื่ม บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมทั้งสิ้นจํานวน 82 จุดตรวจวัด
(เอกสารแนบ 1) โดยมีรายเอียดดังนี้
3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสํานักงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ กทพ. เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งวันทําการและ
วันหยุดราชการ รวม 19 จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านบางนา ด่านดินแดง ด่านดาวคะนอง ด่านพระรามสี่ 1
ด่านเลียบแม่น้ํา ด่านสุขสวัสดิ์ ด่านรามอินทรา ด่านโยธินพัฒนา ด่านพระราม 9-1 ด่านพระราม 9-2
ด่านจตุโชติ ด่านชลบุรี ด่านบางพลี 2 ด่านบางแก้ว 2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1) ศูนย์ควบคุม
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (บริเวณลานหน้าอาคาร) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (บริเวณลานหน้าอาคาร 1)
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (บริเวณลานหน้าอาคาร) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) (บริเวณลานหน้าอาคาร)
3.1.2 คุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจได้ (Respirable Dust; RD)
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ. ในแต่ละกะ (8 ชั่วโมง) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทําการ
ตรวจวัดในบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันทําการและ
วันหยุดราชการ รวม 15 จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านบางนา ด่านดินแดง ด่านดาวคะนอง ด่านพระรามสี่ 1
ด่านเลียบแม่น้ํา ด่านสุขสวัสดิ์ ด่านรามอินทรา ด่านโยธินพัฒนา ด่านพระราม 9-1 ด่านพระราม 9-2
ด่านจตุโชติ ด่านชลฃุรี ด่านบางพลี 2 ด่านบางแก้ว 2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)
3.2 การตรวจวัดค่าระดับเสียง
3.2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ในช่วงเวลาการทํางาน 8.30-16.30 น. เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง
โดยครอบคลุมทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ รวม 19 จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านบางนา ด่านดินแดง
ด่านดาวคะนอง ด่านพระรามสี่ 1 ด่านเลียบแม่น้ํา ด่านสุขสวัสดิ์ ด่านรามอินทรา ด่านโยธินพัฒนา
ด่านพระราม 9-1 ด่านพระราม 9-2 ด่านจตุโชติ ด่านชลฃุรี ด่านบางพลี 2 ด่านบางแก้ว 2 ด่านบางขุนเทียน
(ขาออก 1) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (บริเวณลานหน้าอาคาร) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
(บริเวณลานหน้าอาคาร 1) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (บริเวณลานหน้าอาคาร) และศูนย์ควบคุม
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (บริเวณลานหน้าอาคาร)

-33.2.2 ระดับเสียงในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (Time Weighted Average)
ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ. ในแต่ละกะ (8 ชั่วโมง)
ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ รวม 15
จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านบางนา ด่านดินแดง ด่านดาวคะนอง ด่านพระรามสี่ 1 ด่านเลียบแม่น้ํา ด่านสุขสวัสดิ์
ด่านรามอินทรา ด่านโยธินพัฒนา ด่านพระราม 9-1 ด่านพระราม 9-2 ด่านจตุโชติ ด่านชลฃุรี ด่านบางพลี 2
ด่านบางแก้ว 2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)
3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่ม
ตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่ม รวม 10 ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น
(Turbidity) ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เหล็ก (Fe) ซัลเฟต (SO42-) ไนเตรต (NO3-) คลอไรด์ (Cl-)
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) แบคทีเรียโคลีฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria) และ
แบคทีเรียอีโคไล (E.Coli) โดยตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่มก่อนเข้าเครื่องกรองน้ําและหลังผ่านเครื่องกรองน้ํา
บริ เ วณด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษและอาคารสํ า นั ก งานของ กทพ. จํ า นวน 14 จุ ด ตรวจวั ด
ประกอบด้วย
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จํานวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านบางนา และด่านดาวคะนอง
2) ทางพิเศษฉลองรัช จํานวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านรามอินทรา และด่านจตุโชติ
3) ทางพิเ ศษกาญจนาภิเ ษก (บางพลี-สุข สวัส ดิ์) จํา นวน 2 จุด ตรวจวัด ได้แ ก่
ด่านบางแก้ว 2 และด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)
4) ทางพิเศษบูรพาวิถี จํานวน 1 จุดตรวจวัด ได้แก่ ด่านบางวัว
5) อาคารสํานักงานใหญ่ จตุจักร จํานวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ ห้องเตรียมอาหาร
ชั้น 1 อาคาร 1 โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 2 และบริเวณอาคาร 2 ชั้น 6
6) อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 1 จุดตรวจวัด ได้แก่ อาคารโรงอาหาร
7) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช จํานวน 1 จุดตรวจวัด ได้แก่ อาคารโรงอาหาร
8) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี จํานวน 1 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงอาหาร ชั้น 2
9) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จํานวน 1 จุดตรวจวัด
ได้แก่ โรงอาหาร ชั้น 1
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง มีค่า
อยู่ในช่วง 0.026-0.182 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่ามาตรฐานกําหนดให้ไม่เกิน 0.120
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 0.011-0.089 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร
โดยค่ามาตรฐานกําหนดให้ไม่เกิน 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
โดยบริเวณที่ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองสะสมอยู่มากที่สุด คือ บริเวณด่านเลียบแม่น้ํา ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะของพื้นที่ตรวจวัด มีการระบายอากาศที่ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับพื้นที่โดยรอบเป็นบริเวณที่มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่น แต่เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทํางาน
ติดต่อกันไม่เกิน 8 ชั่วโมง พบว่าปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขอนามัยของพนักงาน

-44.1.2 ปริมาณฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจได้ (Respirable Dust; RD)
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ. ในแต่ละกะ (8 ชั่วโมง) พบว่ามีค่าต่ํามากและไม่เกิน
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งกําหนดไว้ให้มีค่าไม่เกิน
5.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4.2 ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียง
4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและ
ศู นย์ควบคุ มทางพิเศษทุกจุ ดตรวจวัดอยู่ ใ นเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบั ญ ญัติคุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนดให้มีค่าไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)
4.2.2 ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ. ในแต่ละกะ (8 ชั่วโมง) ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกจุดตรวจวัด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนดให้มีค่าไม่เกิน
90 เดซิเบล (เอ) ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่ม
คุ ณ ภาพน้ํ า ดื่ ม ที่ ผ่ า นระบบกรองน้ํ า แล้ ว พบว่ า ทุ ก จุ ด ตรวจวั ด มี ค่ า คุ ณ ภาพน้ํ า
ทางกายภาพ คุณภาพน้ําทางเคมีและคุณภาพน้ําทางชีวภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กรมอนามัย พ.ศ. 2553
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ด้านคุณภาพอากาศ
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคล ซึ่งดําเนินการตรวจวัดในบริเวณ
ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยแบ่งช่วงเวลาการตรวจวัดออกเป็น 3 ช่วงเวลาตามรอบการทํางาน พบว่า
มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานทั้ ง หมด ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านตามระยะเวลาปกติ ข องพนั ก งาน
จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสัมผัส
กับฝุ่นละอองที่อาจมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงควรมีมาตรการในการเฝ้าระวัง
ด้านคุณภาพอากาศ ดังนี้
1) มี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศทั้ ง บริ เ วณนอกตู้ แ ละในตู้ เ ก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษ
ตามด่านเก็บค่าผ่านทางต่าง ๆ ทุกช่วงเวลา 2 ปี โดยเลือกตรวจวัดในบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงสูง คือ
บริเวณที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น มีรถเข้ามาใช้บริการมาก และบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และรถส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่
2) หากพบว่าพนักงานมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรเข้ารับการปรึกษา
จากแพทย์ เ ฉพาะทางและมี ก ารเฝ้ า ระวั ง อาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และหลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ง าน
ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นละอองที่มีปริมาณสูง และอาจมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ตามความจําเป็น

-55.2 ด้านระดับเสียง
จากการตรวจวั ด ค่ า ระดั บ เสี ย งตามช่ ว งระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
8 ชั่ ว โมง พบว่ า ค่ า ระดั บ เสี ย งมี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กํ า หนดไว้ ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามระยะเวลาปกติ ข องพนั ก งานจึ ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย อย่ า งไรก็ ต าม
เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงที่อาจมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่อาจเกิดขึ้นได้
จึงควรมีมาตรการในการเฝ้าระวังด้านระดับเสียง ดังนี้
1) มีการตรวจวัดค่าระดับเสียงทั้งบริเวณนอกตู้และในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษตามด่าน
เก็บค่าผ่านทางต่าง ๆ ทุกช่วงเวลา 2 ปี โดยเลือกตรวจวัดในบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงสูง คือ บริเวณที่
มี ป ริ ม าณการจราจรหนาแน่ น มี ร ถเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารมาก และบริ เ วณตู้ เ ก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษ
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และรถส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่
2) มีการตรวจสุขภาพพนักงานเกี่ยวกับการได้ยินเป็นประจําทุกปี ซึ่งถ้าพบว่าพนักงาน
คนใดมี แนวโน้ ม ที่ เกิ ด การเสื่ อมสภาพการได้ยิน ควรปรับเปลี่ ยนช่ วงเวลาการปฏิ บัติงานหรือจุ ด
ปฏิบัติงานที่มีค่าระดับเสียงเบากว่า และมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจําเป็น
5.3 ด้านคุณภาพน้ําดื่ม
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่มที่ผ่านระบบกรองน้ําแล้วพบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามพบว่า คุณภาพน้ําก่อนผ่านระบบกรองมีบางตัวชี้วัดที่เกินกว่ามาตรฐาน
เช่น ค่าเหล็ก (Fe) ของน้ําประปาก่อนผ่านระบบกรองของด่านบางวัว มี ปริมาณสูงและเกินกว่า
มาตรฐานกําหนด จากการตรวจสอบสาเหตุพบว่าท่อน้ําประปาที่ต่อเข้ากับระบบกรองบริเวณดังกล่าว
มีสภาพเก่าและเป็นสนิม ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานโดยตรง แต่ก็อาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ํา จึงควรมีการตรวจสอบและปรับปรุง
ระบบท่อน้ําประปาให้อยู่ในสภาพดี

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสํานักงานของ กทพ.
ระดับเสียง
ระดับเสียงโดยทั่วไป

ระดับเสียง
ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ด่านบางนา
1.2 ด่านดินแดง
1.3 ด่านดาวคะนอง
1.4 ด่านพระรามสี่ 1
1.5 ด่านเลียบแม่น้ํา
1.6 ด่านสุขสวัสดิ์
2.ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ด่านรามอินทรา
2.2 ด่านโยธินพัฒนา
2.3 ด่านพระราม 9-1
2.4 ด่านพระราม 9-2
2.5 ด่านจตุโชติ
3.ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ด่านชลบุรี
3.2 ด่านบางพลี 2
4.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
4.1 ด่านบางแก้ว 2
4.2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)

1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ด่านบางนา
1.2 ด่านดินแดง
1.3 ด่านดาวคะนอง
1.4 ด่านพระรามสี่ 1
1.5 ด่านเลียบแม่น้ํา
1.6 ด่านสุขสวัสดิ์
2.ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ด่านรามอินทรา
2.2 ด่านโยธินพัฒนา
2.3 ด่านพระราม 9-1
2.4 ด่านพระราม 9-2
2.5 ด่านจตุโชติ
3.ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ด่านชลบุรี
3.2 ด่านบางพลี 2
4.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
4.1 ด่านบางแก้ว 2
4.2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
คุณภาพอากาศแบบติดตาม
โดยทั่วไป
ตัวบุคคล
1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ด่านบางนา
1.2 ด่านดินแดง
1.3 ด่านดาวคะนอง
1.4 ด่านพระรามสี่ 1
1.5 ด่านเลียบแม่น้ํา
1.6 ด่านสุขสวัสดิ์
2.ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ด่านรามอินทรา
2.2 ด่านโยธินพัฒนา
2.3 ด่านพระราม 9-1
2.4 ด่านพระราม 9-2
2.5 ด่านจตุโชติ
3.ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ด่านชลบุรี
3.2 ด่านบางพลี 2
4.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
4.1 ด่านบางแก้ว 2
4.2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)

1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ด่านบางนา
1.2 ด่านดินแดง
1.3 ด่านดาวคะนอง
1.4 ด่านพระรามสี่ 1
1.5 ด่านเลียบแม่น้ํา
1.6 ด่านสุขสวัสดิ์
2.ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ด่านรามอินทรา
2.2 ด่านโยธินพัฒนา
2.3 ด่านพระราม 9-1
2.4 ด่านพระราม 9-2
2.5 ด่านจตุโชติ
3.ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ด่านชลบุรี
3.2 ด่านบางพลี 2
4.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
4.1 ด่านบางแก้ว 2
4.2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)

คุณภาพน้ําดื่ม
1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ด่านบางนา
1.2 ด่านดาวคะนอง

2.ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ด่านรามอินทรา
2.2 ด่านจตุโชติ

3.ทางพิเศษบูรพาวิถี
z ด่านบางวัว
4.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
4.1 ด่านบางแก้ว 2
4.2 ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสํานักงานของ กทพ. (ต่อ)
ระดับเสียง
ระดับเสียงโดยทั่วไป

ระดับเสียง
ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

5. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร
6. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร 1
7. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร
8. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร

รวม 19 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
คุณภาพอากาศแบบติดตาม
โดยทั่วไป
ตัวบุคคล
5. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร
6. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร 1
7. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร
8. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
(1)
z บริเวณลานหน้าอาคาร

รวม 15 จุดตรวจวัด

รวม 19 จุดตรวจวัด

คุณภาพน้ําดื่ม
5.อาคารสํานักงานใหญ่ จตุจักร
5.1 ห้องเตรียมอาหารชั้น 1 อาคาร 1 (1)
5.2 โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 2 (1)
5.3 บริเวณชั้น 6 อาคาร 2 (3)
6. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
(2)
z อาคารโรงอาหาร
7.ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
(1)
z โรงอาหารชั้น 2
8.ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
(1)
z โรงอาหารชั้น 1
9.อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(3)
z อาคารโรงอาหาร

รวม 15 จุดตรวจวัด

หมายเหตุ : (1) จุดตรวจวัดที่ กทพ. ดําเนินการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง
(2) จุดตรวจวัดที่ กทพ. ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2557 เป็นปีแรก
(3) จุดตรวจวัดตามความเห็นของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ กทพ.

รวม 14 จุดตรวจวัด
* หมายเหตุ : 28 จุดเก็บตัวอย่างเมื่อแบ่ง
ออกเป็นน้ําดื่มก่อนและหลังผ่านเครื่อง
กรองน้ํา

