เอกสารสรุปผลการศึกษา
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ.
ปงบประมาณ 2559
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) มีทางพิเศษที่อยูในความรับผิดชอบและเปดใหบริการแลว
จํานวน 8 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร ไดแก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ
ฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์ และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งแมวาทางพิเศษจะสามารถแกไข
ปญหาการจราจรและการขนสงไดสวนหนึ่งแตปญหาที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือปญหาผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมจากทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงจัดใหมีโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อเฝาระวังผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจจะสงผลตอพนักงานและผูใชบริการ ซึ่งหากพบวาผลการตรวจวัดมีคาเกินกวามาตรฐานกําหนด
หรือมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมจะไดเสนอแนะแนวทางการปองกัน
และแกไขเพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการแกไขตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้ําดื่ม บริเวณดาน
เก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. แลวนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่
กําหนดไว
2.2 เพื่อติดตามและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจวัดที่ผานมา
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หากพบวาผลการตรวจวัดมีคา
เกินมาตรฐานหรือมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. ขอบเขตของงาน
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ.
ปงบประมาณ 2559 ประกอบดวย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําดื่ม รวมถึงการวิเคราะห
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานและผลการตรวจวัดที่ผานมา รวมถึงการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการปองกัน
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจะครอบคลุมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ
ของทางพิเศษเฉลิมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมหานคร ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ศูนยควบคุม
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) อาคารสํานักงานใหญ จตุจักร และอาคารฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายละเอียดตําแหนงจุดตรวจวัดดังแสดงในตารางและสรุปขอบเขตของงานไดดังนี้

-2ตารางจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2559
ระดับเสียง
ระดับเสียงโดยทั่วไป
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ดานบางนา (1)
1.2 ดานดินแดง (1)
1.3 ดานดาวคะนอง (1)
1.4 ดานพระรามสี่ 1 (1)
1.5 ดานเลียบแมน้ํา (1)
1.6 ดานสุขสวัสดิ์ (1)
2. ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ดานรามอินทรา (1)
2.2 ดานพระราม 9-1 (1)
2.3 ดานพระราม 9-2 (1)
2.4 ดานโยธินพัฒนา (1)
2.5 ดานจตุโชติ (1)
3. ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ดานชลบุรี (1)
4. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
4.1 ดานบางแกว 2 (1)
4.2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) (1)
4.3 ดานปูเจาสมิงพราย (2)

ระดับเสียง
ในตูเก็บคาผานทางพิเศษ
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ดานบางนา (1)
1.2 ดานดินแดง (1)
1.3 ดานดาวคะนอง (1)
1.4 ดานพระรามสี่ 1 (1)
1.5 ดานเลียบแมน้ํา (1)
1.6 ดานสุขสวัสดิ์ (1)
2. ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ดานรามอินทรา (1)
2.2 ดานพระราม 9-1 (1)
2.3 ดานพระราม 9-2 (1)
2.4 ดานโยธินพัฒนา (1)
2.5 ดานจตุโชติ (1)
3. ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ดานชลบุรี (1)
4. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
4.1 ดานบางแกว 2 (1)
4.2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) (1)
4.3 ดานปูเจาสมิงพราย (2)

คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ดานบางนา (1)
1.2 ดานดินแดง (1)
1.3 ดานดาวคะนอง (1)
1.4 ดานพระรามสี่ 1 (1)
1.5 ดานเลียบแมน้ํา (1)
1.6 ดานสุขสวัสดิ์ (1)
2. ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ดานรามอินทรา (1)
2.2 ดานพระราม 9-1 (1)
2.3 ดานพระราม 9-2 (1)
2.4 ดานโยธินพัฒนา (1)
2.5 ดานจตุโชติ (1)
3. ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ดานชลบุรี (1)
4. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
4.1 ดานบางแกว 2 (1)
4.2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) (1)
4.3 ดานปูเจาสมิงพราย (2)

คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศ
สารอินทรียระเหยงาย
แบบติดตามตัวบุคคล
ในบรรยากาศ
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ดานบางนา (1)
1.2 ดานดินแดง (1)
1.3 ดานดาวคะนอง (1)
1.4 ดานพระรามสี่ 1 (1)
1.5 ดานเลียบแมน้ํา (1)
1.6 ดานสุขสวัสดิ์ (1)
2. ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ดานรามอินทรา (1)
2.2 ดานพระราม 9-1 (1)
2.3 ดานพระราม 9-2 (1)
2.4 ดานโยธินพัฒนา (1)
2.5 ดานจตุโชติ (1)
3. ทางพิเศษบูรพาวิถี
1. ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ดานชลบุรี (1)
1.1 ดานบางปะกง (2)
4. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
4.1 ดานบางแกว 2 (1)
4.2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) (1)
4.3 ดานปูเจาสมิงพราย (2)

หมายเหตุ ตําแหนงจุดตรวจวัดสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
(1) จุดตรวจวัดที่ กทพ. ดําเนินการเฝาระวังมาอยางตอเนื่อง
(2) จุดตรวจวัดตามความเห็นของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ กทพ. โดยดําเนินการตรวจวัดในป 2559 เปนปแรก

คุณภาพน้ําดื่ม
(ขาเขา-ออกเครือ่ งกรองน้าํ )
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.1 ดานบางนา (1)
1.2 ดานดาวคะนอง (1)

2. ทางพิเศษฉลองรัช
2.1 ดานรามอินทรา (1)
2.2 ดานจตุโชติ (1)

3. ทางพิเศษบูรพาวิถี
3.1 ดานบางวัว (1)
4. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
4.1 ดานบางแกว 2 (1)
4.2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) (1)

-3ตารางจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2559 (ตอ)
ระดับเสียง
ระดับเสียงโดยทั่วไป

ระดับเสียง
ในตูเก็บคาผานทางพิเศษ

5. ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
5.1 บริเวณลานหนาอาคาร (1)
6. ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
6.1 บริเวณลานหนาอาคาร 1 (1)
7. ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
7.1 บริเวณลานหนาอาคาร (1)
8. ศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
8.1 บริเวณลานหนาอาคาร (1)

19 จุดตรวจวัด

คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศ
แบบติดตามตัวบุคคล
5. อาคารสํานักงานใหญ จตุจักร
5.1 หองถายเอกสาร
แผนกสารบรรณ (2)
5.2 หอง กปส. ชั้น 4 อาคาร 1 (2)
5.3 หอง กตร. ชั้น 6 อาคาร 3 (2)

สารอินทรียระเหยงาย
ในบรรยากาศ

5. อาคารสํานักงานใหญ จตุจักร
5.1 บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 (1)
5.2 โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 2 (1)
5.3 บริเวณชั้น 6 อาคาร 3 (2)

5. ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
5.1 บริเวณลานหนาอาคาร (1)
6. ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
6.1 บริเวณลานหนาอาคาร 1 (1)
7. ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
7.1 บริเวณลานหนาอาคาร (1)
8. ศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก 6. ศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
(1)
8.1 บริเวณลานหนาอาคาร
8.1 บริเวณภายในอาคาร ชั้น 7 (2)

15 จุดตรวจวัด

19 จุดตรวจวัด

19 จุดตรวจวัด

คุณภาพน้ําดื่ม
(ขาเขา-ออกเครือ่ งกรองน้าํ )

6. ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
6.1 อาคารโรงอาหาร (1)
7. ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
7.1 โรงอาหาร ชั้น 2 (1)
8. ศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
8.1 โรงอาหาร ชั้น 1 (1)
8.2 บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1 (2)
(เครื่องกรองน้ําหนาลิฟท)
9. อาคารฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9.1 อาคารโรงอาหาร (1)
1 จุดตรวจวัด

หมายเหตุ ตําแหนงจุดตรวจวัดสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
(1) จุดตรวจวัดที่ กทพ. ดําเนินการเฝาระวังมาอยางตอเนื่อง
(2) จุดตรวจวัดตามความเห็นของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ กทพ. โดยดําเนินการตรวจวัดในป 2559 เปนปแรก

15 จุดตรวจวัด (30 ตัวอยาง)

-43.1 การตรวจวัดระดับเสียง
(1) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประกอบดวย ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ชวงเวลา 08:30-16:30 น. และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณดานเก็บ
คาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงาน เปนเวลา 3 วัน ตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุดราชการ
จํานวน 19 จุดตรวจวัด
(2) การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (Time Weighted Average) ในตูเก็บ
คาผานทางพิเศษ ตามรอบการทํางาน 8 ชั่วโมง คือ 6:00-14:00 น. 14:00-22:00 น. และ 22:00-06:00 น.
เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุดราชการ จํานวน 15 จุดตรวจวัด และการตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในอาคารสํานักงาน 08:30-16:30 น. เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง จํานวน 4 จุด
ตรวจวัด รวมทั้งสิ้น 19 จุดตรวจวัด
3.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงาน
ประกอบดวย ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เปนเวลา 3 วัน
ตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุดราชการ จํานวน 19 จุดตรวจวัด
(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลในตูเก็บคาผานทางพิเศษตามรอบการทํางาน
8 ชั่วโมง คือ 06:00-14:00 น. 14:00-22:00 น. และ 22:00-06:00 น. เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการ
และวันหยุดราชการ จํานวน 15 จุดตรวจวัด และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลในอาคาร
สํานักงานตามระยะเวลาการทํางาน 08:30-16:30 น. เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง จํานวน 4 จุดตรวจวัด รวมทั้งสิ้น
19 จุดตรวจวัด
(3) การตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ
เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุดราชการ จํานวน 1 จุดตรวจวัด
3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่ม
การตรวจวัดคุณภาพน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ําและตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่มหลังผานเครื่อง
กรองน้ําบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงาน โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 3 ดาน ประกอบดวย
ดานกายภาพ ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน (Turbidity) ของแข็งที่ละลายน้ําได (Total Dissolved Solids;
TDS) และของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids; TSS) ดานเคมี ไดแก เหล็ก (Fe) ซัลเฟต (SO42-) ไนเตรต
(NO3-) คลอไรด (Cl-) และความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) และดานชีวภาพ ไดแก โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ทั้งหมด (Total coliform bacteria) และแบคทีเรียประเภทอีโคไล (E.Coli) รวมดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด
11 รายการ จํานวน 15 จุดตรวจวัด (30 ตัวอยาง)
3.4 การวิเคราะหผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทําการวิเคราะหผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง
และคุณภาพน้ําดื่ม มาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนด หากพบวามีคาเกินมาตรฐานจะเสนอแนะแนวทาง
ในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ

-53.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
นําผลการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมของป 2559 มาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ กทพ. ไดศึกษาไว เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้หากผลการเปรียบเทียบ
ดังกลาวมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญจะตองวิเคราะหหาสาเหตุ และเสนอแนะ
แนวทางในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
4.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสีย งโดยทั่วไปบริเวณดานเก็บ คาผานทางพิเศษและอาคารสํานัก งาน
ประกอบดวย การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่ว โมง (Leq24hr) ระดับเสีย งเฉลี่ย 8 ชั่ว โมง (Leq8hr)
ชวงเวลา 08:30-16:30 น. และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและ
วันหยุดราชการ จํานวน 19 จุดตรวจวัด สรุปไดดังนี้
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 62.6-75.1 เดซิเบลเอ โดยจุดตรวจวัดที่มีคาเกิน
มาตรฐานกําหนด 70 เดซิเบลเอ1 มีจํานวน 11 จุดตรวจวัด ไดแก
ดานบางนา (72.9, 72.5 และ 72.7 เดซิเบลเอ)
ดานดินแดง (72.7, 72.7 และ 72.8 เดซิเบลเอ)
ดานดาวคะนอง (72.1, 72.0 และ 71.7 เดซิเบลเอ)
ดานพระรามสี่ 1 (74.2, 75.1 และ 74.8 เดซิเบลเอ)
ดานเลียบแมน้ํา (73.1, 73.5 และ 73.3 เดซิเบลเอ)
ดานรามอินทรา (73.8, 73.6 และ 73.7 เดซิเบลเอ)
ดานพระราม 9-2 (72.1, 72.1 และ 71.9 เดซิเบลเอ)
ดานโยธินพัฒนา (74.0, 73.1 และ 73.6 เดซิเบลเอ)
ดานชลบุรี (70.2, 69.7 และ 70.4 เดซิเบลเอ)
ดานบางแกว 2 (72.4, 72.8 และ 73.2 เดซิเบลเอ)
ดานปูเจาสมิงพราย (69.7, 73.0 และ 73.3 เดซิเบลเอ)
จากขอมูลขางตนพบวา จุดตรวจวัดที่มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินคามาตรฐานทั้ง 3 วัน
ที่ทําการตรวจวัด มีจํานวน 9 จุดตรวจวัด ไดแก ดานบางนา ดานดินแดง ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1
ดานเลียบแมน้ํา ดานรามอินทรา ดานพระราม 9-2 ดานโยธินพัฒนา และดานบางแกว 2 สําหรับจุดตรวจวัดที่มี
คาเกินมาตรฐานเปนบางวัน มีจํานวน 2 จุดตรวจวัด คือ ดานชลบุรี (วันอาทิตยและวันอังคารที่ทําการตรวจวัด)
และดานปูเจาสมิงพราย (วันจันทรและอังคารที่ทําการตรวจวัด) ซึ่งคาระดับเสียงที่เกินคามาตรฐานอาจมีสาเหตุ
มาจากปริมาณจราจรบนทางพิเศษโดยตรงและบางจุดตรวจวัดอาจรวมแหลงกําเนิดเสียงอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง
เชน ถนนโดยรอบ โรงงานอุตสาหกรรม สถานบันเทิง เปนตน
1

ประกาศคณะกรรมสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อ ง กํา หนดมาตรฐานระดับ เสี ย งโดยทั่ ว ไปมาตรา 32(5)
แหงพระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

-6(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่อาคารสํานักงานชวงเวลา 08:30-16:30 น. มีคาอยูในชวง 63.4-76.7
เดซิเบลเอ ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชั่วโมง อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดไว 90 เดซิเบลเอ2
(3) ระดับเสียงสูงสุด มีคาอยูในชวง 86.1-112.4 เดซิเบลเอ ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาระดับเสียงสูงสุด
อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดไว 115 เดซิเบลเอ5
4.2 ระดับเสียงในตูเก็บคาผานทางพิเศษ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในตูเก็บคาผานทางพิเศษตามรอบการทํางาน
06:00-14:00 น. 14:00-22:00 น. และ 22:00-06:00 น. ทั้งหมด 15 จุดตรวจวัด พบวามีคาอยูระหวาง 70.7–89.5
เดซิเบลเอ ซึง่ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 90 เดซิเบลเอ ทุกจุดตรวจวัด แตจะมีบางจุดตรวจวัดที่มีคาใกลเคียง
มาตรฐาน คือ ดานบางนา ดานพระรามสี่ 1 และดานชลบุรี สําหรับคาระดับเสียงเฉลี่ยตามรอบการทํางาน 8 ชั่วโมง
รวมทุกจุดตรวจวัด มีรายละเอียดดังนี้
ชวงเวลา 06:00-14:00 น. มีคาอยูร ะหวาง 70.8–89.3 เดซิเบลเอ
ชวงเวลา 14:00-22:00 น. มีคาอยูร ะหวาง 73.5–89.5 เดซิเบลเอ
ชวงเวลา 22:00-06:00 น. มีคาอยูร ะหวาง 70.7–89.0 เดซิเบลเอ
4.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุดราชการ จํานวน 19 จุดตรวจวัด สรุปไดดงั นี้
(1) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง
0.017-0.165 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยจุดตรวจวัดที่มีคาเกินมาตรฐานกําหนด 0.120 มิลลิก รัม ตอ
ลูกบาศกเมตร3 มีจํานวน 3 จุดตรวจวัด ไดแก
ดานรามอินทรา (0.106, 0.124 และ 0.165 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานโยธินพัฒนา (0.089, 0.121 และ 0.132 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานจตุโชติ (0.082, 0.107 และ 0.146 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
จากขอมูลขางตนพบวา คาความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกินมาตรฐานมักตรวจพบในวันทําการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณจราจรที่เพิ่ม
สูงขึ้นในชวงวันทําการ

2

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549
3
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121
ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

-7(2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง
0.009-0.095 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยจุดตรวจวัดที่มีคาเกินมาตรฐานกําหนด 0.050 มิลลิก รัม ตอ
ลูกบาศกเมตร4 มีจํานวน 8 จุดตรวจวัด ไดแก
ดานดินแดง (0.065, 0.058 และ 0.070 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานดาวคะนอง (0.061, 0.053 และ 0.065 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานพระรามสี่ 1 (0.062, 0.059 และ 0.075 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานเลียบแมน้ํา (0.067, 0.051 และ 0.063 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานรามอินทรา (0.071, 0.077 และ 0.095 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานโยธินพัฒนา (0.039, 0.043 และ 0.067 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ดานจตุโชติ (0.074, 0.083 และ 0.052 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (0.051, 0.051 และ 0.067 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
จากขอมูลขางตนพบวา จุดตรวจวัดที่มีคาความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินคามาตรฐานทั้ง 3 วันที่ทําการตรวจวัด มีจํานวน 7 จุดตรวจวัด คือ
ดานดินแดง ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1 ดานเลียบแมน้ํา ดานรามอินทรา ดานจตุโชติ และศูนยควบคุม
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สําหรับจุดตรวจวัดที่มีคา เกินมาตรฐานเปนบางวัน คือ ดานโยธินพัฒนา (วันอังคารที่ทํา
การตรวจวัด) ซึ่งฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เปนฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดไดจากหลายแหลงกําเนิด
การสันดาปของเครื่องยนตก็ถือเปนแหลงกําเนิดหนึ่ง ลักษณะทั่วไปของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
จะเปนฝุนละอองขนาดเล็กมากจนสามารถแขวนลอยอยูในอากาศไดนานและสามารถเคลื่อนที่ตามทิศทางลม
ไปยังบริเวณใกลเคียงได ดังนั้นในพื้นที่ที่มีแหลงกําเนิดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน หลายแหลงกําเนิด
เชน ทางแยก ทางคูขนาน หรือทางที่มีลักษณะซอนทับกัน จะสงผลตอปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
ในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกลเคียงได
4.4 คุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคล
(1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลในตูเก็บคาผานทางพิเศษตามรอบการทํางาน
06:00-14:00 น. 14:00-22:00 น. และ 22:00-06:00 น. จํานวน 15 จุดตรวจวัด มีคาอยูระหวาง 0.008-0.218
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดไวที่ 5.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร5 โดยมีคาความ
เขมขนในแตละรอบการทํางาน 8 ชั่วโมง รวมทุกจุดตรวจวัด ดังนี้
ชวงเวลา 06:00-14:00 น. มีคาอยูร ะหวาง 0.017-0.218 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ชวงเวลา 14:00-22:00 น. มีคาอยูร ะหวาง 0.008-0.125 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ชวงเวลา 22:00-06:00 น. มีคาอยูร ะหวาง 0.008-0.202 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
4

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่ วไป ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ ส งเสริมและรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
5
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)

-8(2) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลในอาคารสํานักงาน ชวงเวลาการทํางาน
08:30-16:30 น. รวมทั้งหมด 4 จุดตรวจวัด มีคาอยูในชวง 0.008-0.043 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนดไวที่ 5.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
4.5 สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน
ตอเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุดราชการ จํานวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณดานบางปะกง 1 พบวามีคาไมเกิน
คาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง6 ทุกชนิดสาร
4.6 คุณภาพน้ําดื่ม
การตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่ม ประกอบดวย คุณภาพน้ําทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ โดยเก็บ
ตัวอยางน้ํากอนและหลังผานเครื่องกรองน้ําแลวเปรียบเทียบคามาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มตามประกาศกรมอนามัย
เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ. 2553
(1) ผลการวิเคราะหทางกายภาพ พบวาน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ําที่ดานบางวัวตรวจพบ
คาของแข็งที่ละลายน้ําได (TDS) 1,108 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร) ซึ่งเกินคา
มาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตามหลังผานเครื่องกรองน้ําคาของแข็งที่ละลายน้ําได (TDS) ในน้ําดื่มลดลงเหลือเพียง
120 มิลลิกรัมตอลิตร
(2) ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวาน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ําที่ดานบางวัว ตรวจพบคา
คลอไรดที่สูงถึง 350 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด 250 มิลลิกรัมตอลิตร) อยางไรก็ตามหลังผานเครื่อง
กรองน้ําคาคลอไรดในน้ําดื่มลดลงเหลือเพียง 60.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(3) ผลการวิเคราะหทางชีวภาพ พบวาน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ําตรวจพบโคลิฟอร ม
แบคทีเรียทั้งหมด คือ ดานรามอินทรา ดานบางแกว 2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) และอาคารสํานักงานใหญ
(ชั้ น 6 อาคาร 3) สําหรับ จุดตรวจวัดน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ําที่ตรวจพบทั้งโคลิฟอรม แบคทีเรีย
ทั้งหมดและแบคทีเรียอีโคไล คือ ดานดาวคะนอง ดานจตุโชติ ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี และศูนยควบคุม
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ชั้น 1) อยางไรก็ตามคุณภาพน้ําดื่มหลังผานเครื่องกรองน้ําไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ทั้งหมดและแบคทีเรียอีโคไลในทุกตัวอยางที่ทําการตรวจวิเคราะห
จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําขางตนพบวาคุณภาพน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ํา
มีคาเกินมาตรฐานและมีการปนเปอนแบคทีเรียในบางจุดตรวจวัด ซึ่งสวนหนึ่งอาจมาจากน้ําประปาที่เลือกใชมี
ปจจัยที่อยูเหนือการควบคุมของผูใชน้ําและสงผลตอคุณภาพน้ําประปา ยกตัวอยางเชน คุณภาพน้ําดิบที่ใชผลิต
น้ําประปา การควบคุมคุณภาพการผลิต ระยะทางและเวลาของน้ําประปาจากแหลงผลิตจนถึงผูใชปลายทาง
อายุการใชงานและสภาพของทอสงน้ําประปา และการซอมบํารุง เปนตน
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง

-95. การเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ
กทพ. ปงบประมาณ 2559
5.1 การเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงโดยเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ กทพ. ไดศึกษาไวในป
2555 2557 และ 2559 ทั้งหมด 12 จุดตรวจวัด ไดแก ดานบางนา ดานดินแดง ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1
ดานเลียบแมน้ํา ดานสุขสวัสดิ์ ดานรามอินทรา ดานโยธินพัฒนา ดานพระราม 9-2 ดานจตุโชติ ดานบางแกว 2
และดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
(1) ระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบจุดตรวจวัดที่มีคาเกินมาตรฐานทั้ง 3 ป ไดแก ดานบางนา
ดานดินแดง ดานพระรามสี่ 1 ดานเลียบแมน้ํา ดานรามอินทรา ดานโยธินพัฒนา และดานพระราม 9-2 สําหรับ
จุดตรวจวัดที่มีคาระดับเสียงเพิ่มขึน้ จนเกินคามาตรฐาน ไดแก ดานดาวคะนอง และดานบางแกว 2
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตามระยะเวลาการทํางาน 08:30-16:30 น. ในภาพรวมมีแนวโนม
ลดลงและมีคาต่ํากวามาตรฐานทุกจุดตรวจวัด
(3) ระดับเสียงในตูเก็บ คาผานทางพิเศษ เฉลี่ย 8 ชั่ว โมง ตามรอบการทํางาน 06:00-14:00 น.
14:00-22:00 น. และ 22:00-06:00 น. ในภาพรวมไมเปลี่ยนแปลงไปจากผลการตรวจวัดป 2555 และ 2557
มากนักและยังคงมีคาต่ํากวามาตรฐานทุกจุดตรวจวัด
5.2 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศเปนการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ กทพ. ไดศึกษา
ไวในป 2555 2557 และ 2559 ยกเวนฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ที่เริ่มมีการตรวจวัดในป 2555 ซึ่งการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในบรรยากาศไดทําการศึกษาทั้งหมด 16 จุดตรวจวัด ไดแก ดานบางนา
ดานดินแดง ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1 ดานเลียบแมน้ํา ดานสุขสวัสดิ์ ดานรามอินทรา ดานโยธินพัฒนา
ดานพระราม 9-2 ดานจตุโชติ ดานบางแกว 2 ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี และศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) สําหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในตูเก็บคาผานทางพิเศษไดทําการศึกษาทั้งหมด
12 จุดตรวจวัด ไดแก ดานบางนา ดานดินแดง ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1 ดานเลียบแมน้ํา ดานสุขสวัสดิ์
ดานรามอินทรา ดานโยธินพัฒนา ดานพระราม 9-2 ดานจตุโชติ ดานบางแกว 2 และดานบางขุนเทียน (ขาออก 1)
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
(1) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในภาพรวมพบวา
มีทั้งแนวโนมสูงขึ้นและแนวโนมลดลงแตจะมีคา ใกลเคียงกันและสวนใหญยังอยูในคามาตรฐานกําหนด โดยมีเพียง
ดานรามอินทราเพียงจุดตรวจวัดเดียวที่มคี าเกินมาตรฐานในป 2559 และมีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2555 และ 2557
ซึ่งสองปดังกลาวยังมีคาอยูในมาตรฐาน สําหรับจุดตรวจวัดที่มีแนวโนมสูงขึ้นแตยังไมเกินคามาตรฐาน ไดแก
ดานดินแดง ดานดาวคะนอง และดานพระรามสี่ 1

- 10 (2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบจุดตรวจวัด
ที่มีคาสูงกวามาตรฐานทั้งสองป คือ ดานดินแดง ดานเลียบแมน้ํา ดานจตุโชติ และศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร สําหรับจุดตรวจวัดที่ในป 2557 มีคาไมเกินมาตรฐานแตผลการตรวจวัดในป 2559 มีคาสูงขึ้นจนเกิน
มาตรฐาน ไดแก ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1 และดานรามอินทรา สวนจุดตรวจวัดที่มีแนวโนมสูงขึ้นแตยัง
ไมเกินมาตรฐาน ไดแก ดานโยธินพัฒนา และศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
(3) คุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลในตูเก็บคาผานทางพิเศษ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตามรอบการทํางาน
06:00-14:00 น. 14:00-22:00 น. และ 22:00-06:00 น. ในภาพรวมมีแนวโนมลดลงและมีคาต่ํากวามาตรฐานมาก
5.3 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําดื่ม
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปากอนผานเครื่องกรองน้ําทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ป 2555 2557 และ 2559 พบวาคุณภาพน้ําเกือบทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐาน อาจมีบางดัชนีที่มีคาเกิน
มาตรฐานกําหนด เชน ของแข็งที่ละลายน้ําได (TDS) คลอไรด โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด และแบคทีเรียอีโคไล
อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มหลังผานเครื่องกรองน้ําทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ป 2555
2557 และ 2559 พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นวามีการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา
ไดดีและมีประสิทธิภาพ
6. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
6.1 ดานระดับเสียง
(1) ทําการเฝาระวังพื้นที่ที่มีแนวโนมระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น ไดแก ดานพระราม 9-2
ดานโยธินพัฒนา ดานรามอินทรา และดานดาวคะนอง ซึ่งพื้นที่เหลานี้ควรตองพิจารณาศึกษาปจจัยที่มาของ
ระดับเสียง และจัดทํามาตรการลดเสียง เชน การใชแนวตนไมโดยรอบพื้นที่ดานเก็บคาผานทางพิเศษ
(2) เฝาระวังระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในชวงเวลาทํางาน 8:30-16:30 น. ของพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูง
ไดแก ดานบางนา ดานดินแดง ดานพระราม 4-1 ดานโยธินพัฒนา และดานบางแกว 2
(3) ทําการเฝาระวังและตรวจสอบสภาพของตูเก็บคาผานทางพิเศษในดานเก็บคาผานทางพิเศษที่มี
ระดับเสียงในตูสูงกวาดานอื่น ไดแก ดานบางนา ดานพระรามสี่ 1 ดานเลียบแมน้ํา ดานรามอินทรา และดานจตุโชติ
โดยตรวจสอบประสิทธิภาพของตูในการลดระดับเสียงจากภายนอกตูใหอยูในระดับที่สามารถปองกันเสียงได
โดยเฉพาะดานที่มีรถขนาดใหญเขาใชบริการมาก ซึ่งรถขนาดใหญเ หลานี้มีขนาดเครื่องยนตที่ใหญ และมี
ตํา แหนงของเครื่องยนตสูงกวาระดับ พื้นมากกวา รถทั่ว ไปจึงสามารถสงเสียงเขาไปในตูเก็บ คา ผานทางได
มากกวารถขนาดเล็ก
6.2 ดานคุณภาพอากาศ
(1) มีมาตรการเฝาระวังและปองกันฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน และฝุนละอองขนาดไมเกิน
2.5 ไมครอน ที่ดานดินแดง ดานดาวคะนอง ดานพระรามสี่ 1 ดานเลียบแมน้ํา ดานรามอินทรา ดานจตุโชติ
ดานโยธินพัฒนา และศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร

- 11 (2) การศึกษาโอกาสเกิดและที่มาของฝุนละอองที่เกินมาตรฐาน ทั้งนี้สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอม
สหรัฐอเมริกา (US.EPA) ใหขอสังเกตที่มาของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน วามักเกิดจากการสันดาปของ
เครื่องยนต รวมถึงการเผาไหมทั่วไปของพื้นที่ขางเคียง สวนฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน มักเกิดจากการ
ฟุงกระจายของฝุนบนถนน ทั้งนี้การศึกษาถึงที่มาของฝุนขนาดเล็กจะทําใหการวางแผนกําหนดมาตรการลด
ผลกระทบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(3) สําหรับดานรามอินทรา ดานโยธินพัฒนา และดานจตุโชติ ที่มีฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
เกินคามาตรฐานนั้น เนื่องมาจากเปนทางพิเศษสายเดียวกันอาจจะพิจารณาถึงปริมาณฝุนตกคางบนพื้นผิวถนนของ
ทางพิเศษวาเปนสาเหตุหลักของการกระจายของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน หรือไม ซึ่งหากพบวามีการ
ตกคางของฝุนในระดับมาก ใหเพิ่มความถี่ของการทําความสะอาดผิวทางพิเศษใหมากขึ้น
(4) สําหรับดานเก็บคาผานทางที่มีคาความเขมขนของฝุนขนาดเล็กเกินคามาตรฐาน ควรพิจารณา
ในการประยุกตใชแนวตนไมเปนแนวกั้น (Buffer belt) เพื่อเปนการปองกันผลกระทบดานฝุนละออง ทั้งจากภายนอก
พื้นที่เขามาสูภายในทางพิเศษ และจากภายในทางพิเศษไมใหรบกวนสูภายนอกพื้นที่ และยังเปนการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว รวมถึงลดผลกระทบดานเสียงอีกดวย
(5) เนื่องจากชว งเวลาที่ทําการตรวจวัดสวนใหญอยูในชวงเดือ นกุม ภาพันธซึ่งเปนชว งเวลาที่
กรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของความเขมขนฝุนละลองขนาดเล็กในระดับสูง อาจเปนผลทําใหผลการตรวจวัดมีคา
สู งกวาคามาตรฐาน อยางไรก็ตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีความสอดคลองกับผลการตรวจวัดของ
กรมควบคุมมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นอาจพิจารณาดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลาอื่น เชน ชวงฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เพื่อเปรียบเทีย บกับ ผลการตรวจวัดที่ผานมา ทั้งนี้อาจจะเริ่มดําเนินการศึกษา
เปรียบเทียบในพื้นที่ที่มีผลการตรวจวัดเกินคามาตรฐานกอน
6.3 ดานคุณภาพน้ําดื่ม
เพิ่มความถี่ในการเฝาระวังและหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ําจํานวน 9 จุด
ไดแก ที่ดานบางวัว ดานจตุโชติ ดานรามอินทรา ดานดาวคะนอง ดานบางขุนเทียน (ขาออก 1) ดานบางแกว 2
ศูน ย ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ชั้น 1) ศูนยควบคุมทางพิเ ศษบูรพาวิถี และอาคารสํา นักงานใหญ
จตุจักร ชั้น 6 อาคาร 3
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