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หนังสื อรับรองการจัดทํารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หนังสื อรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนิ นการ) โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ของการเคหะ
แห่ งชาติ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
โดยมีคณะผูจ้ ดั ทํารายงาน ดังต่อไปนี้

ผูจ้ ดั ทํารายงาน
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นางสาวรัชนี วโรรส
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ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ประจําห้องวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ
(นางนิจวิภา วงศ์ สุภาพ)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

\\Erd-07\d\Report 2560\บ้านเอื้ออาทร จ.ลพบุรี (ลํานารายณ์)\July-December\แบบ ตต..doc

สารบัญ
หน้ า
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญรู ป
สารบัญตาราง

I
II
III
III

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของการจัดทํารายงาน
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
1.3 แผนการดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1.4 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1.5 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ
1.6 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
1.7 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

1-1
1-1
1-2
1-5
1-6
1-7
1-7
1-13

บทที่ 2 การปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
2.1 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้ องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

2-1
2-1
2-10

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 ด้านคุณภาพนํ้า
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง
3.3 ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพนํ้าทิ้ง
3.4 การสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุ ขภาพและสังคมของประชาชน

3-1
3-1
3-6
3-11
3-22

บทที่ 4 สรุ ปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
4.2 คุณภาพนํ้า
4.3 ข้อเสนอแนะ

4-1
4-1
4-1
4-2

หน้า I

สารบัญ (ต่ อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.

ผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างนํ้า
หนังสื ออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชน
มาตรฐานที่ใช้อา้ งอิง
หนังสื อแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
ภาคผนวก ฉ. ตัวอย่างแบบสํารวจข้อมูล/แบบสัมภาษณ์

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า

1-1 อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ
2-1 ป้ ายจราจรภายในโครงการ
2-2 ป้ ายงดใช้แตรรถ และการเร่ งเครื่ องยนต์
2-3 สันนูนชะลอความเร็ ว
2-4 บ่อหน่วงนํ้า
2-5 ป้ ายเตือนบริ เวณบ่อหน่วงนํ้า
2-6 ไฟส่ องสว่างบนถนน
2-7 จุดทิ้งขยะของโครงการ
2-8 ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการ
2-9 ป้ ายชื่อโครงการ
2-10 สนามเด็กเล่นของโครงการ
2-11 ที่จอดรถของบ้านแต่ละหน่วย
2-12 หัวจ่ายนํ้าสําหรับดับเพลิง
2-13 ตูน้ ้ าํ ดื่มหยอดเหรี ยญภายในโครงการ
3-1 การเก็บตัวอย่างนํ้าจากโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)

1-5
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
3-3

หน้า II

สารบัญรูป
รูปที่
1-1
1-2
3-1
3-2
3-3

หน้ า
แสดงตําแหน่งที่ต้ งั โครงการ
ผังบริ เวณโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าของโครงการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559
เปรี ยบเทียบคุณภาพนํ้าจากบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559

1-3
1-4
3-2
3-14
3-19

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

1-1 การเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2-1 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
2-2 สรุ ปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559
3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559
3-5 รายละเอียดผลการสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุ ขภาพและสังคมของประชาชน

1-6
2-2

2-8
3-9
3-10
3-12
3-17
3-22

หน้า III

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์ )

โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์ )
ทีต่ ้งั ถนนท่ ามะนาว ตําบลลํานารายณ์ อําเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ดําเนินโครงการโดย
การเคหะแห่ งชาติ

จัดเตรียมโดย
บริษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
\\Erd-07\d\Report 2560\บ้านเอื้ออาทร จ.ลพบุรี (ลํานารายณ์)\July-December\บทที่ 1.doc

หน้าที่ 1-0

บทที่ 1 บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของการจัดทํารายงาน
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ของการเคหะแห่ งชาติ ตั้งอยู่ ถนนท่ามะนาว ตําบล
ลํานารายณ์ อําเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็ นโครงการหนึ่ งที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง เรื่ อง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรื อกิจการส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน ที่ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535
ดังนั้น การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี
(ลํานารายณ์) จึ งจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอรั บความเห็ นชอบต่อคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามมติคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 6/2554 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2554 ซึ่ ง โครงการได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก สผ. แล้ว
รายละเอียดดังหนังสื อ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมที่ 1009.8/9841 ลงวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2554
(ภาคผนวก จ.) โดยกําหนดให้ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ต้องปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่กาํ หนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ที่ สผ. ได้ให้ความเห็นชอบไว้อย่างเคร่ งครัด
การเคหะแห่ งชาติ ซึ่ งเป็ นรั ฐวิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์มี
หน้าที่และภารกิจในการดําเนิ นการพัฒนาและจัดหาที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนตามโครงการบ้านเอื้ออาทร
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม นําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า สผ.) และ สผ. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฯ แล้ว
ขณะนี้โครงการได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จอยูใ่ นระยะดําเนิ นการ การเคหะแห่ งชาติมีความประสงค์เพื่อจัดทํา
รายงานการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืนต่อไป
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1.2

รายละเอียดโครงการโดยสั งเขป
ชื่อโครงการ
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
เจ้ าของโครงการ
การเคหะแห่งชาติ
ทีอ่ ยู่
905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
สถานทีต่ ้งั โครงการ
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ดังรูปที่ 1-1)
ขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการ
มีขนาดพื้นที่ 65 ไร่ 0 งาน 79.84 ตารางวา ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย
ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 710 อาคาร (อาคารการก่อสร้างแล้วเสร็ จใน
ช่วงแรก 370 หลัง) (ดังรูปที่ 1-2)
จัดทํารายงานโดย
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด
โครงการได้ รับอนุญาต สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ให้ ความ
ยินยอมตามหนังสื อ ที่ ทส 1009.8/9841 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
หน่ วยงานอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้ องกับโครงการ สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อ ม,
สํา นัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ลํานารายณ์
โครงการได้ นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติ ฯ ครั้งสุ ดท้ าย ฉบับประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

1.2.1 ประเภทและขนาดโครงการ
โครงการบ้า นเอื้ อ อาทร จัง หวัด ลพบุ รี (ลํา นารายณ์ ) มี ข นาดพื้ น ที่ 65 ไร่ 0 งาน 79.84 ตารางวา
ประกอบด้วย บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 710 อาคาร (อาคารการก่อสร้างแล้วเสร็ จในช่วงแรก
370 หลัง) โดยมีส่วนประกอบของโครงการ ดังนี้ (แสดงในรู ปที่ 1-2)
710 หน่วย
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จํานวน
- อาคารศูนย์ชุมชน
900 ตารางเมตร
- ถนนภายในโครงการ
28,402 ตารางเมตร
- สวนสาธารณะและลานกีฬา
3,602 ตารางเมตร
- โรงเรี ยน
806 ตารางเมตร
- พื้นที่พกั ขยะ
312.23 ตารางเมตร
- พื้นที่บ่อบําบัดนํ้าเสี ยและบ่อหน่วงนํ้าฝน
3,258 ตารางเมตร
1.2.2 การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินบริเวณข้ างเคียง
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี มีเขตติดต่อพื้นที่โครงการดังนี้ (ภาพที่ 1-1)
ทิศเหนือ
ติดกับ ทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้
ติดกับ พื้นที่ส่วนบุคคล
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางสาธารณะประโยชน์และพื้นที่ส่วนบุคคล
ทิศตะวันตก ติดกับ ทางสาธารณะประโยชน์และพื้นที่ส่วนบุคคล
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รูปที่ 1-1

แสดงตําแหน่ งทีต่ ้งั โครงการ
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รู ปที่ 2

ผังบริเวณโครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์ )
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06/12/2017

ทิศเหนือ

06/12/2017

ทิศใต้

06/12/2017

06/12/2017

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก
ภาพที่ 1-1 อาณาเขตติดต่ อโดยรอบพืน้ ที่โครงการ

1.3

แผนการดําเนินการเพือ่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถแบ่งได้ดงั นี้
- การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยทางบริ ษทั
ที่ปรึ กษาจะทําการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามเงื่อนไข
ของมาตรการที่กาํ หนด พร้อมทั้งเสนอปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขและ
การดําเนินการต่อไป
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทางบริ ษทั ที่ปรึ กษาจะจัดทํารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าทิ้งพร้อมทั้งสรุ ปผลการตรวจวัดเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กาํ หนด
- การติดตามตรวจสอบการจัดการด้านขยะมูลฝอยพร้อมสรุ ปผลการดําเนินการ
- การจัดทํารายงาน จะจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเสนอการเคหะแห่ งชาติพิจารณา เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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1.4

ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
(1) การติดตามตรวจสอบตามมาตรการผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(2) การติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด ได้ทาํ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าของจุดระบาย
นํ้าทิ้งของโครงการ สําหรับวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 การเก็บตัวอย่ างและวิธีวเิ คราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายการ

Method

วิธีการเก็บตัวอย่ าง/วิธีวเิ คราะห์

1. การตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทิง้ จากนํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

Electrometric

- จ้วงตัก/ pH Meter

- ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)

Gravimetric

- จ้วงตัก/ Dried at 103-105๐ C

- ค่าบีโอดี (BOD5)

Azide Modification

- จ้วงตัก/ Azide Modification

- ปริ มาณไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น (TKN)

Titrimetric

- จ้วงตัก/ Macro-Kjieldahl

- ค่านํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

Partition & Gravimetric

- จ้วงตัก/ Partition & Gravimetric

- ค่าฟี คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Fecal Coliform Bacteria)

Multiple Tube Method

- จ้วงตัก/ MPN Test

- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

Electrometric

- จ้วงตัก/ pH Meter

- ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)

Gravimetric

- จ้วงตัก/ Dried at 103-105๐ C

- ค่าบีโอดี (BOD5)

Azide Modification

- จ้วงตัก/ Azide Modification

- ปริ มาณไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น (TKN)

Titrimetric

- จ้วงตัก/ Macro-Kjieldahl

- ค่านํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

Partition & Gravimetric

- จ้วงตัก/ Partition & Gravimetric

- ปริ มาณไนเตรท (Nitrate)

Cadmium Reduction

- จ้วงตัก/ Cadmium Reduction

- ค่าฟี คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Fecal Coliform Bacteria)

Multiple Tube Method

- จ้วงตัก/ MPN Test

- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

Electrometric

- จ้วงตัก/ pH Meter

- ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)

Gravimetric

- จ้วงตัก/ Dried at 103-105๐ C

- ค่าบีโอดี (BOD5)

Azide Modification

- จ้วงตัก/ Azide Modification

- ปริ มาณไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น (TKN)

Titrimetric

- จ้วงตัก/ Macro-Kjieldahl

- ค่านํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

Partition & Gravimetric

- จ้วงตัก/ Partition & Gravimetric

- ปริ มาณไนเตรท (Nitrate)

Cadmium Reduction

- จ้วงตัก/ Cadmium Reduction

- ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)

Ascorbic Acid

- จ้วงตัก/ Ascorbic Acid

- ค่าฟี คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Fecal Coliform Bacteria)

Multiple Tube Method

- จ้วงตัก/ MPN Test

2. การตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทิง้ จากนํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย

3. การตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ ง
นํ้าสาธารณะ
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1.5

เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูดําเนินการ
งานภาคสนาม
นายณัฐพล อรุ ณไพร และ นายวิชยั หงษ์มืด
นายณัฐพล อรุ ณไพร และ นายคมสันต์ คําอ่อนสา
นายเอกลักษณ์ พรมมิ และ นายอําพล พัดดํา
นายณัฐพล อรุ ณไพร และ นายคมสันต์ คําอ่อนสา
นายเอกลักษณ์ พรมมิ และ นายคมสันต์ คําอ่อนสา
นายณัฐพล อรุ ณไพร และ นายวิชยั หงษ์มืด

ผูเ้ ก็บตัวอย่างประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ผูเ้ ก็บตัวอย่างประจําเดือนสิ งหาคม 2560
ผูเ้ ก็บตัวอย่างประจําเดือนกันยายน 2560
ผูเ้ ก็บตัวอย่างประจําเดือนตุลาคม 2560
ผูเ้ ก็บตัวอย่างประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ผูเ้ ก็บตัวอย่างประจําเดือนธันวาคม 2560

งานวิเคราะห์หอ้ งปฏิบตั ิการ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ

ผูว้ ิเคราะห์ตวั อย่าง

งานจัดทํารายงาน
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

ผูจ้ ดั ทํารายงาน

1.6 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
1.6.1 ระบบไฟฟ้า
สําหรั บไฟฟ้ าที่ จะใช้ในโครงการนั้น ทางโครงการได้ขออนุ ญาตใช้ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ชัย บาดาล โดยทางไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ นผูด้ ํา เนิ น การออกแบบและเดิ น ระบบสายไฟฟ้ าให้ ท้ ัง หมด ซึ่ ง มี
หม้อแปลงขนาด 160 k VA จํานวน 5 ตัว และ 100 k VA 1 ตัว แปลงไฟฟ้ าแรงสู งจาก 22 กิโลวัตต์
เป็ น 400/230 และมีมาตรวัดขนาด 50 แอมแปร์ ติดตั้งอยูใ่ นแต่ละส่ วนของพื้นที่ของโครงการ โดยจะมีสายไฟฟ้ า
พาดผ่านเสาไฟฟ้ าไปตามถนนในโครงการเพื่อแยกเข้าที่อยูอ่ าศัยแต่ละแปลงต่อไป
สําหรับไฟฟ้ าที่ใช้ในบ้านเรื อนแต่ละแปลงจะมีมาตรวัดขนาด 5 แอมแปร์ และมีการเดิ นระบบสายไฟ
ภายในบ้า นเดี่ ย ว นอกจากนี้ ยังมี ก ารใช้ไ ฟฟ้ าในส่ ว นของระบบบํา บัด นํ้า เสี ย และศู น ย์ชุม ชน ซึ่ ง สายไฟฟ้ า
ในส่ วนนี้ จะอยู่ในท่อ HDPE ขนาด 1 นิ้ ว และฝังไว้ใต้ดินที่ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.45 เมตร เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟและอุบตั ิเหตุต่อผูท้ ี่ใกล้เคียง
1.6.2 การใช้ นํา้
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์ ) ซึ่ งประกอบด้วย หน่ วยพักอาศัยรวม 710 หน่ วย
ศูนย์ชุมชน และลานร้านค้า จะมีความต้องการนํ้าใช้ 729.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บ้านพักอาศัย โครงการได้จดั ให้มีหน่วยพักอาศัยทั้งสิ้ น 710 หน่วย แต่ละหน่วยมีผพู ้ กั อาศัย 5 คน/หน่วย
ดังนั้นจะมีจาํ นวนผูพ้ กั อาศัยภายในพื้นที่โครงการทั้งสิ้ น 3,550 คน หากประเมินจากอัตราการใช้น้ าํ สู งสุ ดเท่ากับ
200 ลิตร/คน/วัน จะมีความต้องการใช้น้ าํ รวม 710 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ศูนย์ชุมชน อาคารศูนย์ชุมชนของโครงการเป็ นแบบ A-1 ผูอ้ อกแบบได้ประเมินปริ มาณความต้องการใช้
นํ้าสู งสุ ดเท่ากับ 2.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ลานร้านค้า ขนาดพื้นที่ 1,304 ตารางเมตร ประเมินความต้องการใช้น้ าํ จากอัตราการใช้น้ าํ 5 ลิตร/ตาราง
เมตร จะมีปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ รวม 6.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (1,304x5/1,000)
\\Erd-07\d\Report 2560\บ้านเอื้ออาทร จ.ลพบุรี (ลํานารายณ์)\July-December\บทที่ 1.doc

หน้าที่ 1-7

- สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ 3,602 ตารางเมตร ประเมินความต้องการใช้น้ าํ จากอัตราการ
ใช้น้ าํ 1.5 ลิตร/ตารางเมตร /วัน จะมีปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ รวม 5.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 3,602x1.5/1,000)
- อื่นๆ เช่น ล้างทําความสะอาดพื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น โรงคัดแยกขยะและถังขยะ ประเมินความต้องการใช้
นํ้าประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน
การประปาส่ วนภูมิภาคชัยบาดาลเป็ นผูอ้ อกแบบและดําเนินการเดินระบบท่อประปาในโครงการ ซึ่งจะมี
ท่อรับนํ้าเข้าโครงการเป็ นท่อพีวีซีขนาด 150 มิลลิเมตร ถนนสายหลักของโครงการจะเป็ นท่อพีวีซี ขนาด 100 มิลิ
เมตร แยกไปตามสายย่อยของโครงการ โดยมีท่อพีวิซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ต่อแยกเข้าบ้านแต่ละ
หลัง
1.6.3 การบําบัดนํา้ เสี ย
โครงการได้จดั ให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย 2 ขั้นตอน คือ นํ้าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อนจะผ่านถังดักไขมันและ
ถังบําบัดสําเร็ จรู ปชนิ ดถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศของ KTC รุ่ น KP-1200 และจะไหลเข้าสู่ ทางระบายนํ้าของ
โครงการเพื่อเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้ารวมของโครงการต่อไป ซึ่ งมีระบบบําบัดเช่นเดียวกับอาคารศูนย์ชุมชน ส่ วน
นํ้าเสี ยในส่ วนอื่นๆ ได้แก่ นํ้าเสี ยจากการล้างทําความสะอาดอาคารพักขยะจะไหลเข้าสู่ ทางระบายนํ้าของโครงการ
เพื่อบําบัดโดยระบบนํ้าเสี ยรวมของโครงการโดยตรง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบบําบัดนํา้ เสี ยขั้นต้ น
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ปภายในที่พกั อาศัยจะรับนํ้าจาก 2 ส่ วน โดยนํ้าเสี ยจากห้องครัวจะเข้าสู่
ส่ วนดักไขมันในขณะที่น้ าํ เสี ยจากห้องส้วมจะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าสําเร็ จรู ปแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ KTC
รุ่ น KP-1200 เพื่อเข้าสู่ ทางระบายนํ้ารวมของโครงการ และระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการต่อไป รายละเอียด
ถังดักไขมันและถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ ตลอดจนความสามารถในการบําบัดที่ใช้ในโครงการมีดงั นี้
- ถังดักไขมัน ถังดักไขมันเป็ นถังคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มี 2 ถังติดต่อกัน มีขนาดถัง 0.4x0.3 เมตร
ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.04 เมตร โดยส่ วนแรกจะทําหน้าที่ดกั ไขมันจากนํ้าทิ้งของห้องครัว มีระดับความสู งของ
นํ้าจากพื้นถึงระดับท่อนํ้าออกประมาณ 0.3 เมตร ความจุประมาณ 36 ลิตร ส่ วนที่สองจะรับนํ้าเสี ยที่ผา่ นการบําบัด
มาจากถังเกรอะ-ถังกรอง และนํ้าเสี ยจากห้องครัวที่ผา่ นถังดักไขมันส่ วนแรกมาแล้ว
- ถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ ที่ใช้ในโครงการออกแบบให้รับนํ้าเสี ยที่มีบีโอดี 250 มิลลิกรัม/ลิตร
โดยมีบีโอดีของนํ้าที่ผ่านการบําบัดประมาณ 70 มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาตรถังรวม 1,200 ลิตร (ถังเกรอะ 800 ลิตร
ถังกรอง 400 ลิตร) โดยกําหนดระยะเวลาในการกักเก็บนาน 1 วัน และ 12 ชัว่ โมง สําหรับถังเกรอะ และถังกรอง
ตามลําดับ
นํ้าที่ผา่ นการบําบัดจากบ้านพักอาศัยแต่ละแปลงจะไหลไปรวมกันที่บ่อพักนํ้าริ มถนนของโครงการ เพื่อ
ลงสู่ ทางระบายนํ้าของโครงการ และเนื่ องจากนํ้าเสี ยยังมี ค่า BOD เกิ นมาตรฐานนํ้าทิ้ง (BOD ประมาณ 70
มิลลิกรัม/ลิตร) ที่จะปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีการบําบัดนํ้าเสี ยทั้งหมดของโครงการด้วยระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยรวมอีกครั้ง
2) ระบบบําบัดนํา้ เสี ยรวม
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการในระยะดําเนิ นการ ติดตั้งอยู่บริ เวณด้านหน้าโครงการทาง
ทิศเหนื อใกล้กบั บ่อหน่ วงนํ้า จะรับนํ้าเสี ยรวมทั้งหมดประมาณ 583.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็ นระบบเติมอากาศ
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ชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Contact Aeration Fixed Process) มีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ยวันละ 860 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โดยกําหนดให้มีค่า BOD ของนํ้าเสี ยรวมเข้าระบบที่ 90 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งแขวนลอยของ
นํ้าเสี ยรวมเข้าระบบที่ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการ ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ 2 ส่ วน
คือ บ่อพักนํ้าเสี ย/บ่อสูบ และระบบบําบัดแบบเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ โดยนํ้าเสี ยที่ออกจากระบบจะมีค่า
BOD ประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตรและค่าของแข็งแขวนลอยประมาณ 30 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ระบบบําบัดนํา้ เสี ยของชุ มชน
นํ้าเสี ยที่เกิ ดจากกิ จกรรมภายในศูนย์ชุมชนจะเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของศูนย์ชุมชนเอง โดยใช้
ระบบเติมอากาศ ออกแบบให้มีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ย 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยกําหนดให้มีค่าบีโอดี
ของนํ้าเสี ยเข้าสู่ ระบบที่ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งแขวนลอยของนํ้าเสี ยรวมเข้าระบบที่ 300 มิลลิกรัม/
ลิ ตร ซึ่ งระบบบําบัดนํ้าเสี ยของศูนย์ชุมชนประกอบด้วยส่ วนต่างๆ 4 ส่ วน คือ ถังเกรอะ ถังกรองเติ มอากาศ
ถัง ตกตะกอน และถัง เก็บตะกอนส่ ว นเกิ น นํ้าที่ ผ่านการบําบัด แล้ว จะมี บีโอดี ของนํ้าทิ้ งออกจากระบบที่ 20
มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งแขวนลอยของนํ้าเสี ยทิ้งออกระบบที่ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิ ทธิ ภาพการกําจัด
บีโอดีของระบบ คือ ร้อยละ 92 และระบบมีประสิ ทธิภาพในการกําจัดซีโอดี ร้อยละ 90
สําหรับนํ้าทิ้งส่ วนที่เหลือจะมีการรวบรวมผ่านระบบระบายนํ้าทิ้งของโครงการ ก่อนที่จะระบายลงสู่
ลํารางสาธารณะที่ตดั ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ภาพของระบบบําบัด
นํ้าเสี ย พบว่า มีประสิ ทธิภาพในการบําบัดประมาณ ร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกในรู ปของ BOD ลงจาก
250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือประมาณ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งนํ้าที่ผา่ นการบําบัดเป็ นไปตามมาตรฐานนํ้าทิ้ง (มาตรฐาน
กําหนดให้น้ าํ ทิ้งมีค่าความสกปรกในรู ปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ SS ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
1.6.4 ระบบระบายนํา้ และป้องกันนํา้ ท่ วม
1) การระบายนํา้
ระบบระบายนํ้าของโครงการเป็ นระบบระบายนํ้าแบบรวม (Combined System) ทั้งนํ้าเสี ยและนํ้าฝน
โดยจะมีการวางท่อคอนกรี ตเสริ มใต้ทางเท้าริ มถนนทุกสาย กล่าวคือ มีการระบายนํ้าและนํ้าฝนในท่อเดียวกัน
และทางโครงการได้ทาํ การวางท่อระบายนํ้าที่มีขนาด 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.2 เมตร โดยลักษณะการไหลของนํ้าใน
ท่อระบายนํ้าจะมีการไหลจากบริ เวณด้านในของพื้นที่โครงการออกมาสู่ ทางด้านหน้าของพื้นที่โครงการเพื่อเข้าสู่
ระบบบําบัดและบ่อหน่วงนํ้าของโครงการแล้วแต่กรณี โดยแยกเป็ น 2 กรณี คือ
(1) กรณีที่ไม่ มีฝนตก นํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดแล้ว เช่น นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม และนํ้าทิ้ง
จากระบบบําบัดนํ้าเสี ยของศูนย์ชุมชน จะถูกรวบรวมไปตามท่อระบายนํ้าของโครงการ เพื่อระบายลงสู่ ท่อระบาย
นํ้าสาธารณะริ มถนนท่าดินดําด้านหน้าของโครงการ โดยไม่ผา่ นบ่อหน่วงนํ้าของโครงการ
(2) กรณี ที่ มี ฝ นตก การระบายนํ้า ภายในโครงการในกรณี ที่ มี ฝ นตก นํ้า ฝนที่ ต กลงบนพื้ น ที่
ส่ ว นต่ า งๆ เกื อ บทั้ง หมด (ยกเว้น บริ เ วณศู น ย์ชุ ม ชน และถนนหน้า ศู น ย์ชุ ม ชนที่ อ ยู่ท างด้า นหน้า ของพื้ น ที่
โครงการ) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ บ่อหน่ วงนํ้าของโครงการ ซึ่ งวิธีการควบคุมการระบายนํ้าฝนเข้าสู่ บ่อหน่ วงนํ้า
ผูอ้ อกแบบได้ใช้หลักการควบคุมการระบายนํ้าด้วยปริ มาณนํ้าไหลในระดับสู งมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อระบายนํ้าหลัก นํ้าส่ วนเกิ นจะไหลล้นเข้าสู่ บ่อหน่ วงนํ้า สําหรับการควบคุมการระบายนํ้าออกจาก
บ่อหน่วงนํ้าจะใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร และมีท่อระบายนํ้าเป็ น
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ตัวควบคุมอัตราการระบายนํ้าฝนออกจากบ่อหน่ วงนํ้า เพื่อไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการระบายนํ้าของชุ มชน
ข้างเคียง และเพื่อเป็ นการจํากัดอัตราการระบายนํ้าออกจากพื้นที่โครงการลงสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะริ มถนน
ท่าดินดําบริ เวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ
เพื่อไม่ให้การก่อสร้างบ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ ทําให้การระบายนํ้าฝน
ที่ตกในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพการระบายนํ้าเดิมก่อนมีโครงการ ตลอดจนป้ องกันผลกระทบจาก
นํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดแล้วลงสู่สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ขา้ งเคียง ทางโครงการจึงได้มีการออกแบบบ่อหน่วงนํ้าฝนขึ้น
บนพื้น ที่ 1,274 ตารางเมตร หรื อ 0.80 ไร่ โดยบ่ อหน่ วงนํ้าสามารถกักเก็บนํ้าได้ท้ งั หมดประมาณ 8,135.88
ลูกบาศก์เมตร มีปริ มาตรการหน่วงนํ้าประมาณ 6,253.40 ลูกบาศก์เมตร และจะระบายนํ้าออกจากบ่อหน่วงนํ้าด้วย
วิธี Gravity Flow ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร มีระยะเวลาการหน่วงนํ้าไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมง
2) การป้องกันนํา้ ท่ วม
พื้นที่ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ป่ าสัก โดยไหลจาก
ทิศตะวันตกตลอดไปจนทิศใต้ของโครงการ จากการสํารวจระดับพื้นที่ของโครงการก่อนที่จะทําการปรับถมพื้นที่
พบว่า พื้นที่เดิมของโครงการมีลกั ษณะลาดเทไปทางด้านหลังของโครงการ ซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงกับแม่น้ าํ ป่ าสัก โดยมี
ความต่างระดับจากทางเข้าโครงการถึงท้ายโครงการประมาณ 2.45 เมตร หรื อความลาดชัด 0.008 ซึ่ งจัดเป็ น
โครงการระบายนํ้า ตามธรรมชาติ อย่า งไรก็ต ามพื้ น ที่ โ ครงการเป็ นพื้ น ที่ ที่ น้ ําท่ ว มถึ ง ฤดู น้ ํา หลาก แม้แ ต่ ใ น
ระยะแรกที่ทาํ การปรับถมที่ดินในปี 2549 พื้นที่บริ เวณนี้ถูกนํ้าท่วมเช่นกันโครงการจึงทําให้พ้ืนที่โครงการสู งกว่า
ระดับดิ นเดิ ม 0.150 เมตร เที ยบจากหมุดอ้างอิ งบนถนนหน้าโครงการ ทําให้พ้ืนที่ โครงการสู งกว่าพื้นที่ ท่ีอยู่
โดยรอบ เพื่อให้พน้ จากระดับนํ้าท่วม ส่ วนนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่โครงการจะระบายลงสู่ ทางระบายนํ้าของโครงการ
เข้าสู่ บ่อหน่วงนํ้า และระบายลงทางระบายนํ้าสาธารณะของเทศบาลต่อไป
นอกจากนี้ โครงการยังมีการสร้างรั้วเพื่อป้ องกันนํ้าท่วม โดยฝั่ งทิศตะวันตกและใต้ของโครงการที่อยู่
ใกล้เคียงกับแม่น้ าํ ป่ าสักจะทํากําแพงสู ง 4 เมตร ในขณะที่ฝั่งที่ติดกับแผ่นดินด้านที่เหลือจะทํากําแพงสู ง 2 เมตร
เพื่อป้ องกันนํ้าไหลท่วมเข้าสู่โครงการ
1.6.5 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการคาดว่าจะมีประมาณ 15.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โดยสามารถประเมินปริ มาณขยะมูลฝอยจากพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในโครงได้ดงั นี้
(1) มูลฝอยจากบ้านพัก 710 หน่วย มีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ้น 3,621 กก./วัน
(2) มูลฝอยจากศูนย์ชุมชน 1 หน่วย มีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ้น 13.57 กก./วัน
(3) มูลฝอยจากสวนสาธารณะและลานกีฬา ขนาดพื้นที่ 3,602 ตารางเมตร มีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ้น
46.8 กก./วัน
(4) มูลฝอยจากลานค้า ขนาดพื้นที่ 1,304 ตารางเมตร มีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ้น 83.4 กก./วัน
ดังนั้น เกิดขยะรวม (33,621+13.57+46.8+83.4) = 3,764.77 กิโลกรัม/วัน หรื อประมาณ 15.06 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดความหนาแน่นมูลฝอยที่ 250 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
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2) การเก็บรวบรวมขยะ
สําหรั บปริ มาณขยะมูลฝอยของโครงการบ้านเอื้ ออาทร จังหวัดลพบุ รี (ลํานารายณ์ ) ที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระยะดําเนิ นการมีประมาณ 15.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทางโครงการได้จดั ตั้งถังขยะขนาดมาตรฐานที่มี
ฝาปิ ดมิ ดชิ ดไว้ตามจุ ดต่างๆ บริ เวณถนนภายในพื้นที่ โครงการ และได้จดั เจ้าหน้าที่ คอยทําความสะอาดและ
รวบรวมขยะไปไว้ที่อาคารพักขยะของโครงการ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าโครงการ สําหรับอาคารที่พกั ขยะทําจาก
คอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 10.4 เมตร และมีความสู งจากพื้นถึงหลังคา 3.8 เมตร คิดเป็ นความจุมูลฝอยประมาณ 60
ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งสามารถพักขยะมูลฝอยได้ประมาณ 4 วัน ทั้งนี้ ทางโครงการมีการประสานงานกับทางเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์ ให้มาดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน เพื่อไม่ให้ขยะมีการตกค้างมากเกินไป และเป็ นการป้ องกัน
การรั่ วไหลของนํ้าชะขยะสู่ สิ่งแวดล้อม อาคารพักขยะจะมีรางระบายนํ้าที่เชื่ อมต่อกับระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม
ของโครงการ ซึ่งจะบําบัดนํ้าชะขยะและนํ้าเสี ยจากการล้างทําความสะอาดอาคารพักขยะนอกจากนี้อาคารพักขยะ
ยังมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้ องกันสุ นขั หรื อสัตว์เลี้ยงเข้าไปคุย้ เขี่ย
3) การกําจัดขยะ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ซึ่ งมีบริ การเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอย โดยจะมีรถเก็บขนมูลฝอยชนิ ดอัดท้ายของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
วิ่งเข้ามาเก็บขนที่โครงการเป็ นประจําทุ กวัน จากนั้นจะนํามูลฝอยที่ เก็บขนไปทิ้งที่ หลุมฝั งกลบของเทศบาล
ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณเขาหิ นกลิ้ง หมู่ที่ 2 ตําบลลํานารายณ์ ห่ างจากพื้นที่โครงการประมาณ 5 กิโลเมตร สําหรับปั ญหา
ในการให้บริ การของหน่ วยงานท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น การเคหะแห่ งชาติได้วางแผนจัดการชุมชนโดยมี
วัตถุ ประสงค์เ พื่ อให้มีการจัด เก็บ ขยะให้มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง ได้ทาํ ความเข้า ใจกับชุ มชนในการเก็บ ขยะ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมเรื่ องการจัดเก็บขยะ/ทําธนาคารขยะ รวมทั้งได้ประสานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการเก็บขยะในโครงการให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
1.6.6 ระบบจราจร
โครงการได้จดั ให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก วางผังให้สามารถเชื่ อมต่อกันได้ทุกเส้นทาง
ถนนในพื้นที่แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถนนสายหลัก A
ถนนสายหลักของโครงการใช้เป็ นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยเชื่อมต่อกับถนนท่าดินดําซึ่ งถนน
สายหลักของโครงการเป็ นถนน คสล. มีเขตทางกว้าง 12.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ทางเข้า คสล. กว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร
(2) ถนนสายรอง ประกอบด้วย
- ถนนแบบ B เป็ นถนน คสล. เขตทางกว้าง 9.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ทางเท้า คสล. กว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร
- ถนนแบบ C เป็ นถนน คสล. เขตทางกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ทางเท้า คสล. กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร
- ถนนแบบ D เป็ นถนน คสล. เขตทางกว้าง 6.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80
เมตร ทางเท้า คสล. กว้าง 0.70 เมตร, 1.00 เมตร
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1.6.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย
1) ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีหวั ดับเพลิง (Fire Hydrant) จํานวน 12 จุด ติดตั้งกระจายไว้
ภายในพื้นที่โครงการ โดยเชื่ อมต่อกับระบบประปาภายในโครงการ ซึ่ งออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของ
การประปาส่ วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยงั จัดให้มียามรักษาการณ์ของโครงการคอยตรวจตราและดูแลความเรี ยบร้อย
บริ เวณพื้นที่โครงการ
โครงการได้จดั เตรี ยมแผนการระงับอัคคีภยั และแผนอพยพหนี ไฟ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงาน
ประจําโครงการและผูเ้ ข้าพักอาศัยในโครงการให้รับทราบและเข้าใจถึงแผนการอพยพหนี ไฟหรื อแผนฉุ กเฉิ น
ต่างๆ ที่ทางโครงการได้จดั เตรี ยมขึ้น รวมทั้งทําการซ้อมหนีไฟปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการป้ องกันและระงับเหตุต่างๆ
2) แผนการระงับอัคคีภัยของโครงการ
เป็ นแผนการดําเนิ นการที่ทางโครงการจะจัดทําขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภายในโครงการได้ดาํ เนิ นการ
ปฏิ บ ัติ เพื่ อ ระงับ อัค คี ภ ัย ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากอุ บ ัติ เ หตุ หรื อความประมาทของบุ ค คล ให้ ส ามารถระงับ เหตุ ไ ด้
อย่างทันท่วงที หรื อลดการแผ่ขยายของเพลิงไหม้ก่อนที่หน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่จะเข้ามาดําเนิ นการช่วยเหลือ
ระงับเหตุ โดยทางโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ระงับเหตุอคั คีภยั ในเบื้องต้น ซึ่งจะมีหน้าที่ดงั นี้
- ทําการระงับเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยเครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้นที่มีอยู่ภายในโครงการ เช่ น ถังดับเพลิง
เคมีชนิดมือถือ
- แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กบั ศูนย์ปฏิบตั ิการดับเพลิงในพื้นที่บริ เวณใกล้เคียง คือ หน่วยงานดับเพลิง
ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลตําบลลํานารายณ์
- ตัดกระแสไฟฟ้ าในบริ เวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อป้ องกันการลุกลามของเพลิงไหม้
- ช่วยเหลือหรื อเคลื่อนย้ายผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บออกจากบริ เวณที่เกิดเหตุ
3) แผนอพยพหนีไฟ
ประกอบด้วย หน่วยต่างๆ เพื่อทําหน้าที่ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
- หน่วยตรวจสอบจํานวนผูอ้ พยพหนีไฟออกมาจากโครงการ มีหน้าที่ตรวจนับผูพ้ กั อาศัยว่ามีการ
อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริ เวณที่ปลอดภัยหรื อจุดรวมพลครบหรื อไม่
- จุดรวมพบหรื อจุดนัดพบ จัดไว้บริ เวณลานกีฬาและลานร้านค้าชุมชนด้านหน้าโครงการเนื่องจาก
ต้องการรอรับผูพ้ กั อาศัยในระยะที่ 1 จํานวน 370 อาคาร คิดเป็ นผูพ้ กั อาศัยประมาณ 1,850 คน เมื่อเกิดเพลิงไหม้
ภายในโครงการผูพ้ กั อาศัยทั้งหมดจะต้องมารายงานตัวในพื้นที่ จุดรวมพลที่ จดั ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจนับ
จํานวนผูอ้ พยพหนี ไฟออกมาจากอาคารว่าครบหรื อไม่ โดยจุดรวมพลทั้ง 2 จุด มีขนาดพื้นที่รวม 2,198 ตาราง
เมตร คิดเป็ นสัดส่ วน 1.19 ตารางเมตร/คน อัตราส่ วนจุดรวมพลสําหรับผูพ้ กั อาศัย โดยมีพ้ืนที่อย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า
0.25 ตารางเมตร/คน หากมีการก่อสร้างระยะที่ 2 จะเพิ่มพื้นที่จุดรวมพลบริ เวณสวนสาธารณะในระยะที่ 2 ไว้
รองรับจํานวนผูอ้ าศัยเต็มจํานวน 3,550 คน โดยพื้นที่จุดรวมพลที่จดั ไว้สาํ หรับรองรับผูอ้ าศัยภายหลังก่อสร้างแล้ว
เสร็ จสิ้ นทั้ง 2 เฟส จะมีพ้ืนที่ ประมาณ 4,458 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่ วน 1.26 ตารางเมตร/คน ซึ่ งจุ ดรวมพล
ดังกล่าวสามารถรองรับผูพ้ กั อาศัยทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ
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หน้าที่ 1-12

1.6.8 พืน้ ทีส่ ี เขียว
ทางโครงการได้จดั สรรที่ดินสําหรับเป็ นพื้นที่สีเขียวของโครงการบริ เวณสวนสาธารณะสวนหย่อมและ
บริ เวณถนนรวมพื้นที่สีเขียว 4,620 ตารางเมตร โดยทางโครงการมีพ้ืนที่จาํ หน่ าย 66,870 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 6.91 ของพื้นที่จาํ หน่าย
เมื่อพิจารณาสัดส่ วนพื้นที่สีเขียวของโครงการต่อผูพ้ กั อาศัย พบว่า พื้นที่โครงการทั้งหมด 65-01-02 ไร่
(104,336 ตารางเมตร) ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็ จจะมีพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 4,620 ตารางเมตร
ทั้งนี้คาดว่าจะมีจาํ นวนผูเ้ ข้าพักสู งสูด 3,550 คน (คิดจํานวนคนอยูอ่ าศัยที่ 5 คน/บ้าน 1 หลัง)
ดังนั้น สัดส่ วนพื้นที่สีเขียวต่อจํานวนผูพ้ กั อาศัยจะคิดเป็ น 1.30 ตารางเมตร ต่อผูพ้ กั อาศัยจํานวน 1 คน
ทั้งนี้ ในส่ วนของระยะที่ 1 ทางโครงการจะจัดให้เป็ นลานกี ฬาและสวนสาธารณะ โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่ น
ต้นราชพฤกษ์ ต้นปี บ ต้นประดู่ และต้นพิกุล คิดเป็ นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ 2,310 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ
50 ของพื้นที่สีเขียวของโครงการ นอกจากนี้ ยงั มีการจัดพื้นที่สาํ หรับปลูกไม้พุ่ม เช่น หญ้านวลน้อย โดยรอบพื้นที่
สี เขียว
1.7

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
การดําเนิ นการติดตามตรวจสอบระยะดําเนิ นการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จะได้เสนอผลการติดตามตรวจสอบด้านต่างๆ
ดังรายละเอียดในบทที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งมีแผนการดําเนินงานดังนี้
(1) นํ้าทิ้งจากโครงการ : ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างนํ้าทิ้งตามจุดต่าง ๆ ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน
(2) ระบบป้ องกันอัคคีภยั และระบบสัญญาณเตือนภัย : ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบป้ องกัน
อัคคีภยั (ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน)
(3) ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม : รายงานผลการติดตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน)
(4) ข้อมูลด้านสุ ขภาพและสังคม : รายงานการเปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นฐานด้านสุ ขภาพและสังคมของ
ประชาชน (ความถี่ 1 ครั้ง/ ปี )
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บทที่ 2
การปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
2.1

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ
บ้า นเอื้ ออาทร จัง หวัดลพบุ รี (ลํา นารายณ์ ) ซึ่ งตั้งอยู่ที่ ตําบลลํานารายณ์ อํา เภอชัย บาดาล จัง หวัดลพบุ รี
สามารถสรุ ปผลการปฏิบตั ิได้ดงั นี้
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หน้าที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณค่ าต่ าง ๆ
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสี ยง และ
ความสั่ นสะเทือน

1.2 การชะล้างพังทลายของดิน

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

รายละเอียดผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ ไข

1) ควบคุ ม ความเร็ ว รถภายในโครงการโดยติ ด ตั้ง ป้ าย จํา กัด - โครงการได้จดั ให้มีการติดตั้งป้ ายจํากัดความเร็ วไว้ไม่เกิ น 30 - ไม่มี
ความเร็ วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
2) ติดตั้งป้ ายขอความร่ วมมืองดใช้แตรรถ และการเร่ งเครื่ องยนต์ - โครงการจัด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ง ป้ ายงดใช้ แ ตรรถ และการเร่ ง - ไม่มี
ที่ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวน
เครื่ องยนต์
1) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - โครงการได้ดาํ เนิ นการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และ - ไม่มี
รวมทั้งบริ เวณบ่อหน่วงนํ้าให้มีสภาพดีเสมอ
พื้นที่ สีเขี ย วภายในโครงการรวมทั้งบริ เวณบ่อหน่ วงนํ้าให้มี
สภาพดีอยูเ่ สมอ
-

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใช้ นํา้
1) จัดการให้มีการสํารองนํ้าในถังสํารองนํ้าเพื่อมิให้เกิดการแย่ง
นํ้าในชุมชนกรณี ที่พกั อาศัยมีการใช้น้ าํ พร้อมกันจํานวนมาก
2) จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผูเ้ ข้าพักอาศัยและพนักงานของ
โครงการใช้น้ ํา อย่ า งประหยัด และ/หรื อเลื อ กใช้สุ ข ภัณ ฑ์
ประหยัดนํ้า
3.2 การใช้ ไฟฟ้า
1) ควบคุ ม การเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าในโครงการ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
จําเป็ น เช่น ด้านหน้าบริ เวณทางเข้า-ออกโครงการ เป็ นต้น
2) รณรงค์ให้ผพู้ กั อาศัยใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดและประโยชน์ ของ
การประหยัดพลังงาน
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-

- โครงการได้ดาํ เนินการสํารองนํ้าในถังสํารองนํ้าเพื่อมิให้เกิดการ - ไม่มี
แย่งนํ้าในชุมชน
- โครงการได้ดาํ เนินการรณรงค์ให้ผเู้ ข้าพักอาศัยและพนักงานของ - ไม่มี
โครงการใช้น้ าํ อย่างประหยัดและเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า
- โครงการได้จัด ให้ เ จ้า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าใน - ไม่มี
โครงการโดยจะเปิ ดในเวลา 18.00 น. และปิ ดในเวลา 06.00 น.
- โครงการได้จัดให้มี การรณรงค์ให้ผูเ้ ข้าพักอาศัยใช้ไฟฟ้ า - ไม่มี
อย่างประหยัด

หน้าที่ 2-2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ าง ๆ
3.3 การระบายนํา้ ฝน

3.4 การจัดการนํา้ เสี ย

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1) มี บ่ อ หน่ ว งนํ้า ฝน 1 บ่ อ มี ข นาดความจุ 8,135.88 ลบ.ม.
ก่ อ นระบายลงทางระบายนํ้า สาธารณะด้า นทิ ศ เหนื อ ของ
โครงการในอัตรา 0.96 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินอัตราการระบาย
นํ้าเดิมของพื้นที่ก่อนมีโครงการ (1.15 ลบ.ม./วินาที)
2) ติดตั้งป้ ายเตือน “อันตรายห้ามเข้า” บริ เวณบ่อหน่วงนํ้า ซึ่ ง
เป็ นบ่อเปิ ด เพื่อเตือนให้ผพู้ บเห็นระมัดระวังและเพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
1) ติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบ Contact Aeration Fixed Film
Process จํานวน 2 ชุด ความสามารถในการบําบัดรวม 860
ลบ.ม. /วัน ตามที่ออกแบบไว้ และเปิ ดเดินเครื่ องตลอดเวลา

2) ติ ดตั้งมิ เ ตอร์ การใช้ไฟฟ้ าในระบบบําบัดนํ้าเสี ยและให้ท าํ
บันทึกการใช้ไฟฟ้ าของระบบบําบัดนํ้าเสี ย
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้หรื อได้รับการอบรมในการดูแล
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการบํา บัด นํ้า เสี ย
เป็ นไปตามที่ออกแบบไว้อยูเ่ สมอ
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ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
- โครงการได้จัด ให้ มี บ่ อ หน่ ว งนํ้าฝน 1 บ่ อ มี ข นาดความจุ - ไม่มี
8,135.88 ลบ.ม.ก่ อ นระบายลงทางระบายนํ้า สาธารณะด้า น
ทิศเหนือของโครงการในอัตรา 0.96 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินอัตรา
การระบายนํ้าเดิมของพื้นที่ก่อนมีโครงการ (1.15 ลบ.ม./วินาที)
- โครงการได้จัด ให้มี ก ารติ ดตั้งป้ ายเตื อ น “อัน ตรายห้ามเข้า ” - ไม่มี
บริ เวณบ่อหน่ วงนํ้ารวมถึงมีการจัดทํารั้วรอบบ่อหน่ วงนํ้าเพื่อ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- โครงการได้ดาํ เนินการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ยตามที่ออกแบบ - ไม่มี
ไว้ โดยระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการ ติดตั้งอยู่บริ เวณ
ด้า นหน้า โครงการทางทิ ศ เหนื อ ใกล้กับ บ่ อ หน่ ว งนํ้า จะรั บ
นํ้ าเสี ยรวมทั้ งหมดประมาณ 583.85 ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน
เป็ นระบบเติมอากาศชนิ ดมีตวั กลางยึดเกาะ (Contact Aeration
Fixed Process) มีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ยวันละ 860
ลูกบาศก์เมตร/วัน
- โครงการได้ดาํ เนิ นการให้ติดตั้งมิเตอร์ การใช้ไฟฟ้ าในระบบ - ไม่มี
บําบัดนํ้าเสี ยและมีเจ้าหน้าที่จดบันทึกการใช้ไฟฟ้ าของระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย
- โครงการได้ด าํ เนิ น การให้มี เ จ้า หน้า ที่ ที่ มี ค วามรู้ ดู แ ลระบบ - ไม่มี
บําบัดนํ้าเสี ยให้มีประสิ ทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสี ยเป็ นไปตามที่
ออกแบบไว้
รายละเอียดผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

หน้าที่ 2-3

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ าง ๆ
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
จัดให้มีที่พกั ขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุ ขลักษณะ สามารถป้ องกัน - โครงการได้จดั ให้มีอาคารพักขยะมูลฝอยรวมที่ ถูกสุ ขลักษณะ - ไม่มี
กลิ่ น และแมลงรบกวน โดยมี ข นาดที่ ส ามารถรองรั บ ขยะ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
มูลฝอยของโครงการได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ให้เจ้าหน้าที่สาํ รวจปริ มาณมูลฝอย หากพบว่ามีปริ มาณเพิ่มขึ้น - โครงการได้ดาํ เนินการให้มีเจ้าหน้าที่สาํ รวจปริ มาณมูลฝอย เพื่อ - ไม่มี
ให้ประสานงานกับเทศบาลตําบลลํานารายณ์ เพื่อเข้ามาเก็บขน
ประสานงานกับเทศบาลตําบลลํานารายณ์ เข้ามาเก็บขน กรณี ที่
มูลฝอยไปกําจัดอย่างเคร่ งครัด
มีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
กําหนดให้ทาํ ความสะอาดที่พกั ขยะมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ - ปัจจุบนั ยังไม่มีการใช้อาคารพักขยะมูลฝอยเนื่องจากทางเทศบาล - ไม่มี
ละ 1 ครั้ง โดยนํ้าเสี ยที่เกิดจากการทําความสะอาดที่พกั มูลฝอย
ลํานารายณ์ เข้ามาเก็บขน กรณี ที่มีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
ให้ระบายลงสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ยส่ วนกลาง
ส่ งเสริ มมาตรการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุ ขลักษณะ เช่น ขยะ - โครงการมี ก ารรณรงค์ใ ห้ ผูพ้ ัก อาศัย แยกขยะมู ล ฝอยให้ ถู ก - ไม่มี
เปี ยก ขยะแห้ง และขยะอันตราย
สุ ขลักษณะ
จัดให้มีมาตรการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายในโครงการ
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ดังนี้
(1) คัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทัว่ ไป โดยรณรงค์ - โครงการมี การรณรงค์ให้ผูพ้ กั อาศัยแยกขยะอันตรายออกจาก - ไม่มี
ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ผูพ้ ัก อาศัย ทราบเกี่ ย วกับ จุ ด ทิ้ ง ขยะ
มูลฝอยทัว่ ไป
อันตราย
(2) จัดให้มีถงั ขยะรองรับขยะอันตรายที่มีฝาปิ ดมิดชิด ขนาด - ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการ จัดหาถังขยะรองรับ - ทางโครงการควรเร่ งจัด หา
240 ลิตร จํานวน 25 จุ ด จุ ดละ 1 ถัง บริ เวณริ มถนนตาม ขยะอันตราย
ถังขยะรองรับขยะอันตราย
แยกต่ า งๆ ภายในโครงการและมี ป้ ายเตื อ น “ถัง ขยะ
อัน ตราย” ซึ่ งสามารถรวบรวมขยะอันตรายเพื่ อให้ผูพ้ กั
อาศัยนําไปทิ้งยังถังรองรับได้อย่างถูกต้อง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

1)

2)

3)

4)
5)
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รายละเอียดผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

หน้าที่ 2-4

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ าง ๆ
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย
(ต่ อ)

3.6 การคมนาคมขนส่ ง

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
(3) ให้เจ้าหน้าที่โครงการเก็บรวบรวมขยะอันตรายไปไว้ยงั ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการดําเนิ นการ จัดหาถังขยะ - ทางโครงการควรเร่ งจัดหา
โรงพักขยะในกรณี ที่มีปริ มาณขยะอันตรายในถังรองรับ รองรับขยะอันตราย
ถังขยะรองรับขยะอันตราย
ในปริ มาณมาก และให้ ป ระสานไปยัง หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบเพื่อดําเนิ นงานเข้ามาเก็บขนขยะอันตรายเพื่อ
นําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
จัดให้มีที่จอดรถให้ทุกหน่วยพักหน่วยละ 1 คัน
- โครงการได้จดั ให้มีที่จอดรถทุกหน่วยพักหน่วยละ 1 คัน
- ไม่มี
ติดตั้งป้ ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้ ายแสดงทางเข้า- - โครงการได้มี การติ ดตั้งป้ ายชื่ อโครงการ และมี ไฟส่ องสว่าง - ไม่มี
ออกโครงการในระยะทางที่เหมาะสมและมีไฟส่ องสว่างให้ ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
มองเห็นได้ชดั เจนเวลากลางคืน
ต้องมี สันชะลอความเร็ ว บริ เวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ - โครงการได้ด ํา เนิ น การให้ มี สั น นู น ชะลอความเร็ ว บริ เวณ - ไม่มี
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และสามารถชะลอความเร็ วได้ทนั ทีก่อนเข้า ทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงตามแยกต่างๆ ภายในโครงการ
สู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
ควบคุ มการจราจรภายในโครงการ โดยติ ดตั้งป้ ายควบคุ ม - โครงการได้ มี ก ารติ ด ตั้ง ป้ ายควบคุ ม ความเร็ ว ไม่ เ กิ น 30 - ไม่มี
ความเร็ วและป้ ายแสดงทางแยกทุกแห่งให้ผขู้ บั ขี่มองเห็นได้ กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ว โมง และป้ ายแสดงทางแยกแห่ ง ให้ ผูข้ ับ ขี่
อย่างชัดเจน
มองเห็นได้ชดั เจน
จัดเครื่ องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางจราจร และเส้นทาง - มีการทําเครื่ องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางจราจร และเส้น - ไม่มี
แบ่งช่องการจราจรที่ชดั เจน
แบ่งช่องการจราจร อย่างชัดเจน
จัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที่ ค อยจัด การจราจรบริ เ วณทางเข้า -ออก - โครงการได้ดาํ เนิ นการให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริ เวณ - ไม่มี
ทุ ก แห่ ง และจัด ระเบี ย บการจราจรเพื่ อ ให้ ก ารเข้า -ออก ทางเข้า-ออก และจัดระเบียบการจอดรถเพื่อให้การเข้า -ออก
เป็ นไปด้วยความสะดวก
เป็ นไปด้วยความสะดวก
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

1)
2)

3)

4)

5)
6)
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รายละเอียดผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

หน้าที่ 2-5

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ าง ๆ
3.6 การคมนาคมขนส่ ง (ต่ อ)

3.7 อัคคีภัย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ ไข
7) ประสานงานหรื อ อํานวยความสะดวกให้มีบริ การขนส่ ง - ปั จจุบนั ทางโครงการได้ประสานกับเทศบาลตําบลลํานารายณ์ - ไม่มี
มวลชนสาธารณะสํ า หรั บ ผู้พ ัก อาศัย ภายในโครงการ
แล้วทางเทศบาลแจ้งว่าอยูร่ ะหว่างการรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้ง
อย่างเพีย งพอ และประสานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องจัดให้มี
แนวทางแก้ไขปัญหา
สะพานลอยคนข้าม หรื อทางม้าลายและป้ ายแสดงตําแหน่ง
คนข้ามถนน
1) กําหนดให้ติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั ตามที่ ออกแบบไว้ - โครงการได้ดาํ เนิ นการติดตั้งระบบป้ องกันตามที่ ออกแบบไว้ - ไม่มี
มีจุดรวบผล และป้ ายแสดงทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล
และให้ได้ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2) ติ ด ต่ อ ประสานงานเพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ - หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการจะติดต่อประสานงานไปยัง - ไม่มี
เทศบาลตําบลลํานารายณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือ
เพลิ งไหม้จากหน่ วยงานที่ รับผิดชอบ คื อ เทศบาลตําบล
ลํานารายณ์
3) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบความสงบเรี ยบร้ อ ยในพื้ น ที่ - มี เ จ้า หน้า ที่ ต รวจสอบความสงบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ โ ครงการ - ไม่มี
โครงการตลอด 24 ชั่ว โมง และอํานวยความสะดวกให้
ตลอด 24 ชัว่ โมง
รถดับเพลิงเข้า-ออกโครงการ
4) จัด อบรมและฝึ กซ้อ มการป้ องกัน อัค คี ภยั ของโครงการ - ปั จ จุ บ ัน ทางโครงการได้จัด ให้ มี ก ารซ้ อ มอพยพหนี ต ามที่ - ไม่มี
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
แผนการดําเนินกําหนด
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
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รายละเอียดผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

หน้าที่ 2-6

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)
โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ าง ๆ
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สั งคม

4.2 สุ นทรียภาพและทัศนียภาพ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1) ให้คณะกรรมการบริ หารชุมชน ทําหน้าที่ดูแลชุมชนและร่ วม
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งเชิญตัวแทน
ท้องถิ่นหรื อตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่ วมสังเกตการณ์เป็ น
ครั้ งคราว โดยกํา หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บริ หารชุมชน ดังนี้
(1) จั ด ประชุ ม ทุ ก 6 เดื อ น หรื อตามมติ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร
(2) มีหน้าที่รับเรื่ องร้อนเรี ยนเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆของชุมชน
เช่น นํ้าทิ้ง ไม้ได้มาตรฐาน เสี ยงดัง เป็ นต้น
2) ให้ สํ า นั ก งานเคหะชุ น ชนเชิ ญ ผู้นํา ที่ นํา ชุ ม ชนที่ อ ยู่เ คี ย ง
โดยรอบอาจเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าในวันที่มีการเก็บตัวอย่างนํ้า
กําหนดให้พ้ืนที่มีพ้ืนที่สีเขียวขนาด 4,620 ตารางเมตร และมีการ
ดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามอยูเ่ สมอ

\\Erd-07\d\Report 2560\บ้านเอื้ออาทร จ.ลพบุรี (ลํานารายณ์)\July-December\บทที่ 2.doc

รายละเอียดผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
- ไม่มี

- มีการจัดประชุมทุก 2 เดือน

- ไม่มี

- ยังไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ

- ไม่มี

- ไม่มีผนู้ าํ ชุ มชนที่อยู่ขา้ งเคียงโดยรอบเข้ามาติดตามตรวจสอบ - ไม่มี
คุณภาพนํ้าในวันที่มีการเก็บตัวอย่างนํ้า
- มี พ้ื น ที่ สี เ ขี ย วขนาด 4,620 ตารางเมตร และมี ก ารดู แ ลรั ก ษา - ไม่มี
ต้นไม้ให้สวยงามอยูเ่ สมอ

หน้าที่ 2-7

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) (ระยะดําเนินการ) โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์ )
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
เงือ่ นไขตามมาตรการ
1. คุณภาพนํา้ ทิง้

จุดตรวจวัด
ดัชนีตรวจวัด
1.1 ตรวจสอบคุ ณภาพนํ้า ก่ อนเข้า - pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease,
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
และ Fecal Coliform Bacteria

ความถี่
- ตรวจวัดทุกเดือน
ตลอดระยะดําเนินโครงการ

1.2 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าหลังผ่าน - pH, BOD, SS, TKN, Oil,&Grease,
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
Nitrate และ Fecal Coliform
Bacteria

- ตรวจวัดทุกเดือน
ตลอดระยะดําเนินโครงการ

1.3 ตรวจวัด คุ ณ ภาพนํ้า ทิ้ ง บริ เ วณ - pH, BOD, SS, TKN, Oil,&Grease, - ตรวจวัดทุกเดือน
บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออก
Nitrate, Total Phosphorus และ ตลอดระยะดําเนิ นโครงการ
นอกโครงการ
Fecal Coliform Bacteria
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
- คุณภาพนํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย พบว่า ปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids ) มีค่าอยู่ในช่วง
2.0 – 11.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาณความสกปรกในรู ป BOD5 มีค่า
อยู่ในช่วง 5.0 – 19.0 มิ ลลิกรั ม/ลิตร และปริ มาณ TKN มี ค่า
อยูใ่ นช่วง น้อยกว่า 1 – 8.5 มิลลิกรัม/ลิตร
- คุณภาพนํ้าทิ้งหลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย พบว่า ปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids ) มีค่าอยู่ในช่วง
10.0 – 22.0 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร ปริ มาณความสกปรกในรู ป BOD5
มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.0 – 30.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริ มาณ TKN มีค่า
อยู่ใ นช่ ว ง น้อ ยกว่ า 1 – 4.0 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร มี ค่ า ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐาน (นํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. ค่า SS ≤ 40 mg/L,
BOD5≤ 30 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)
- บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกนอกโครงการ พบว่า ปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง
3.0 – 23.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า เกินเกณฑ์ มาตรฐาน ส่ วนปริ มาณ
ความสกปรกในรู ป BOD5 มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.0 – 25.0 มิลลิกรัม/
ลิตร และปริ มาณ TKN มีค่าอยูใ่ นช่วง 2.0 – 11.0 มิลลิกรัม/ลิตร
มี ค่า ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน (นํ้าทิ้ งจากที่ ดินจัดสรร ประเภท ก.
ค่า SS ≤ 40 mg/L, BOD5 ≤ 30 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)

หน้าที่ 2-8

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) (ระยะดําเนินการ) โครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์ )
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
เงือ่ นไขตามมาตรการ
จุดตรวจวัด
ดัชนีตรวจวัด
2. ความคิดเห็ นของ - สํ า รวจความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการของ - ความคิ ด เห็ น ต่ อ การดํา เนิ น
ชุ มชน
ประชาชนที่พกั อาศัยโดยรอบในรัศมี 100 เมตร โครงการ
จากโครงการรวมทั้ง ผูน้ ํา ชุ ม ชน ผูน้ ําท้องถิ่ น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปี ละ 1 ครั้ง
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ความถี่
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
- ปี ละ 1 ครั้ง
- ดําเนิ นการโดย บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากร
ตลอดระยะดําเนินโครงการ จํากัด

หน้าที่ 2-9

2.2

ภาพประกอบมาตรการป้ องกันแก้ ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพประกอบการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ไว้ ดังภาพที่ 2-1 ถึง
ภาพที่ 2-13 ต่อไปนี้

06/12/2017

ภาพที่ 2-1 ป้ ายสั ญญาณจราจร

06/12/2017

ภาพที่ 2-2 ป้ ายงดใช้ แตรรถ และการเร่ งเครื่องยนต์

06/12/2017

ภาพที่ 2-3 สั นนูนชะลอความเร็ว

06/12/2017

ภาพที่ 2-5 ป้ ายเตือนบริเวณบ่ อหน่ วงนํา้

06/12/2017

ภาพที่ 2-7 จุดทิง้ ขยะของโครงการ
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06/12/2017

ภาพที่ 2-4 บ่ อหน่ วงนํา้

06/12/2017

ภาพที่ 2-6 ไฟส่ องสว่ างบนถนน

06/12/2017

ภาพที่ 2-8 ระบบบําบัดนํา้ เสี ยของโครงการ
หน้าที่ 2-10

06/12/2017

06/12/2017

b

ภาพที่ 2-9 ป้ ายชื่อโครงการ

ภาพที่ 2-10 สนามเด็กเล่นของโครงการ

06/12/2017

ภาพที่ 2-11 ทีจ่ อดรถของบ้ านแต่ ละหน่ วย

06/12/2017

ภาพที่ 2-13 ลานกีฬาเอนกประสงค์

06/12/2017

ภาพที่ 2-15 โรงพักขยะมูลฝอย
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06/12/2017

ภาพที่ 2-12 หัวจ่ ายนํา้ สํ าหรับดับเพลิง

06/12/2017

ภาพที่ 2-14 ตู้นํา้ ดืม่ หยอดเหรียญภายในโครงการ

06/12/2017

ภาพที่ 2-16 อาคารศูนย์ชุมชน

หน้าที่ 2-11

บทที่ 3
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษ ัท พัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากร จํา กัด ได้ท ํา การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ของการเคหะแห่ งชาติ ซึ่ งตั้งอยู่ที่
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมกําหนดไว้ ซึ่ งดําเนิ นการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํ้า เพื่อนําค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐาน โดยทําการเก็บตัวอย่างในระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ด้ านคุณภาพนํา้
3.1.1 จุดทีท่ าํ การเก็บตัวอย่ าง
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด ได้ทาํ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสี ยและนํ้าทิ้งพร้อม
ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ การทํางานทัว่ ไปของระบบ โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
นํ้าทิ้ ง หลังผ่า นระบบบําบัด นํ้า เสี ย และบ่ อ พัก สุ ด ท้ายก่ อ นระบายออกสู่ แ หล่ งสาธารณะ (ดั ง รู ป ที่ 3-1 และ
ภาพที่ 3-1) ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
3.1.2 การวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด ได้ทาํ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้
ในบทที่ 1 แล้วนั้น
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หน้าที่ 3-1

สั ญลักษณ์
จุดเก็บตัวอย่างนํ้าก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
จุดเก็บตัวอย่างนํ้าหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
จุดเก็บตัวอย่างนํ้าบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

รูปที่ 3-1
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จุดเก็บตัวอย่ างคุณภาพนํา้ ของโครงการ

หน้าที่ 3-2

04/07/2017

04/07/2017

นํา้ เสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

นํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย

04/07/2017

บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2560

09/08/2017

09/08/2017

นํา้ เสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

นํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย

09/08/2017

บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนสิ งหาคม 2560

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอย่ างนํา้ จากโครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
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หน้าที่ 3-3

05/09/2017

05/09/2017

นํา้ เสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

นํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย

05/09/2017

บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนกันยายน 2560

03/10/2017

นํา้ เสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

03/10/2017

นํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย

03/10/2017

บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนตุลาคม 2560

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอย่ างนํา้ จากโครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) (ต่ อ)
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หน้าที่ 3-4

07/11/2017

07/11/2017

นํา้ เสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

นํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย

07/11/2017

บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560

06/12/2017

06/12/2017

นํา้ เสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

นํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย

06/12/2017

บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนธันวาคม 2560

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอย่ างนํา้ จากโครงการบ้ านเอือ้ อาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) (ต่ อ)
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หน้าที่ 3-5

3.2

ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสี ยก่อนเข้าระบบบําบัดนํ้าเสี ย นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
และบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งสาธารณะ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 สามารถ
สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือนกรกฎาคม 2560
นํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.33, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 9
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 8.37 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 13 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.27, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 11
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 1.93 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 7.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.24, Total Suspended Solids (SS)
เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 5 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 6.83 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อย
กว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 3.99 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เท่ากับ 0.128 มิลลิกรัม/ลิตร และ
Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 11 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
3.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือนสิ งหาคม 2560
นํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.30, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 6
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 5 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 5.54 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 140 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.10, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 10
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 4.87 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 17 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.12, Total Suspended Solids (SS)
เท่ากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 4.89 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า
5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 11.52 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เท่ากับ 0.224 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal
Coliform Bacteria เท่ากับ 27 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
3.2.3 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือนกันยายน 2560
นํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.32, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 11
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 8.50 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 49 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
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นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.81, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 13
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 14 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 1.03 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 23 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.17, Total Suspended Solids (SS)
เท่ากับ 8 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 12 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อย
กว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 16.83 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เท่ากับ 0.222 มิลลิกรัม/ลิตร และ
Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 34 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
3.2.4 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือนตุลาคม 2560
นํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.38, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 2
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 15 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 8 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.30, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 13
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 7.09 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.44, Total Suspended Solids (SS)
เท่ากับ 23 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 15 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 7 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า
5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 0.44 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เท่ากับ 0.232 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal
Coliform Bacteria เท่ากับ 13 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
3.2.5 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
นํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 6.79, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 5
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 5 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.07, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 22
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 6 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/
ลิตร, Nitrate เท่ากับ 15.95 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.01, Total Suspended Solids (SS)
เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 91.70 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เท่ากับ 0.274 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal
Coliform Bacteria เท่ากับ 7.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
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3.2.6 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ประจําเดือนธันวาคม 2560
นํ้าเสี ยก่ อนเข้ าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 6.88, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 3
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่า pH เท่ากับ 7.12, Total Suspended Solids (SS) เท่ากับ 13
มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 2.6 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 4.43 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 20 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.18, Total Suspended Solids (SS)
เท่ากับ 7 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เท่ากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 11 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า
5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เท่ากับ 0.320 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal
Coliform Bacteria เท่ากับ 2 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
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ตารางที่ 3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ดัชนี/PARAMETERS

หน่ วย

pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Fecal Coliform Bacteria
ประสิ ทธิภาพในการบําบัด
ค่ า BOD

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml
(%)

4 กรกฎาคม 2560
ST. 1
ST. 2
7.33
7.27
9
11
17
3
8.37
1.93
<5
<5
<0.01
13
7.8
-

82.35

9 สิ งหาคม 2560
ST. 1
ST. 2
7.30
7.10
6
10
5
3
5.54
<1
<5
<5
4.87
140
17
-

40.00

ผลการตรวจวิเคราะห์
5 กันยายน 2560
3 ตุลาคม 2560
ST. 1
ST. 2
ST. 1
ST. 2
7.32
7.81
7.38
7.30
11
13
2
13
10
14
15
18
8.50
1.03
8
1
<5
<5
<5
<5
<0.01
7.09
49
23
4.5
2
-

0.00

-

0.00

7 พฤศจิกายน 2560
ST. 1
ST. 2
6.79
7.07
5
22
5
6
<1
4
<5
<5
15.95
2
ไม่พบ
-

0.00

6 ธันวาคม 2560
ST. 1
ST. 2
6.88
7.12
3
13
19
30
<1
2.6
<5
<5
4.43
4.5
20
-

0.00

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)
ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้วเิ คราะห์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตวั อย่าง

:
:
:
:

นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ ว-066-จ-4833
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช ว-066-ค-4831
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เบอร์ โทรศัพท์ 02- 9833045-6

\\Erd-07\d\Report 2560\บ้านเอื้ออาทร จ.ลพบุรี (ลํานารายณ์)\July-December\บทที่ 3.doc

หน้าที่ 3-9

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ จากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์

ดัชนี/PARAMETERS

หน่ วย

pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

4 กรกฎาคม 2560

9 สิ งหาคม 2560

5 กันยายน 2560

3 ตุลาคม 2560

7 พฤศจิกายน 2560

6 ธันวาคม 2560

7.24
10
5
6.83
<5
3.99
0.128
11

7.12
3
3
4.89
<5
11.52
0.224
27

7.17
8
12
5.28
<5
16.83
0.222
34

7.44
23
15
7
<5
0.44
0.232
13

7.01
10
4
2
<5
91.70
0.274
7.8

7.18
7
25
11
<5
<0.01
0.320
2

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)
ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้วเิ คราะห์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตวั อย่าง

:
:
:
:

นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ ว-066-จ-4833
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช ว-066-ค-4831
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เบอร์โทรศัพท์ 02- 9833045-6
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3.3

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพนํา้ ทิง้
ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพนํ้าทิ้งของ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์) ประจําเดือน
มกราคม – ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งมี ผ ลการตรวจวัด คุ ณ ภาพนํ้าทิ้ ง ของโครงการแสดงใน ตารางที่ 3-3 ถึ ง
ตารางที่ 3-4 ซึ่งมีรายละเอียดที่นาํ เสนอในรูปที่ 3-2 ถึง รูปที่ 3-3
3.3.1 คุณภาพนํา้ ทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํา้ เสี ย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผา่ นมา (เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) พบว่า คุณภาพ
นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย มีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด ทั้งในเดื อนมกราคม กุมภาพันธ์
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารโครงการควรมีการเปิ ดเดินระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้คุณภาพนํ้าหลัง
ผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ (ตารางที่ 3-3 และรู ปที่ 3-2)
3.3.2 คุณภาพนํา้ บ่ อพักสุ ดท้ ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผา่ นมา (เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) พบว่า คุณภาพ
นํ้าจากบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ มีค่า SS ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 ที่กาํ หนดให้ ค่า SS มีค่าได้ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารดูแลโครงการควรมีการ
ตรวจสอบปริ มาณตะกอนในระบบระบายนํ้าภายในโครงการ หากพบว่ามีปริ มาณมากให้ดาํ เนิ นการขุดลอกท่อ
ระบายนํ้าและบ่อพักนํ้าภายในโครงการ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังคุณภาพนํ้าที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการให้มี
ค่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา สําหรับคุณภาพนํ้าในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิ กายน และธันวาคม พ.ศ. 2560 มีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดทั้งหมด (ตารางที่ 3-4 และรู ปที่ 3-3)
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หน้าที่ 3-11

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560
ดัชนี/PARAMETERS

หน่ วย

pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Fecal Coliform Bacteria
ประสิ ทธิภาพในการบําบัด
ค่ า BOD

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml
(%)

8 มกราคม 2560
ST. 1
ST. 2
7.23
7.16
7
5
19
10
14.81
2.19
<5
<5
3.10
7.8
11
-

47.37

1 กุมภาพันธ์ 2560
ST. 1
ST. 2
7.16
7.32
99
12
20
15
15.46
1.67
<5
<5
<0.01
14
2
-

25.00

ผลการตรวจวิเคราะห์
8 มีนาคม 2560
8 เมษายน 2560
ST. 1
ST. 2
ST. 1
ST. 2
7.39
7.29
7.33
7.06
5
37
73
6
49
6
44
7
13.52
2.32
83.72
7.73
<5
<5
<5
<5
<0.01
<0.01
7.8
2
13
20
-

87.78

-

84.09

18 พฤษภาคม 2560
ST. 1
ST. 2
7.29
7.40
3
16
2
13
4.89
1.42
<5
<5
0.044
45
4.5
-

0.00

9 มิถุนายน 2560
ST. 1
ST. 2
7.29
7.21
8
17
10
10
1.03
<1
<5
<5
0.559
22
17
-

0.00

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)
ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้วเิ คราะห์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตวั อย่าง

:
:
:
:

นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ ว-066-จ-4833
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช ว-066-ค-4831
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เบอร์ โทรศัพท์ 02- 9833045-6
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หน้าที่ 3-12

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
ดัชนี/PARAMETERS

หน่ วย

pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Fecal Coliform Bacteria
ประสิ ทธิภาพในการบําบัด
ค่ า BOD

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml
(%)

4 กรกฎาคม 2560
ST. 1
ST. 2
7.33
7.27
9
11
17
3
8.37
1.93
<5
<5
<0.01
13
7.8
-

82.35

9 สิ งหาคม 2560
ST. 1
ST. 2
7.30
7.10
6
10
5
3
5.54
<1
<5
<5
4.87
140
17
-

40.00

ผลการตรวจวิเคราะห์
5 กันยายน 2560
3 ตุลาคม 2560
ST. 1
ST. 2
ST. 1
ST. 2
7.32
7.81
7.38
7.30
11
13
2
13
10
14
15
18
8.50
1.03
8
1
<5
<5
<5
<5
<0.01
7.09
49
23
4.5
2
-

0.00

-

0.00

7 พฤศจิกายน 2560
ST. 1
ST. 2
6.79
7.07
5
22
5
6
<1
4
<5
<5
15.95
2
ไม่พบ
-

0.00

6 ธันวาคม 2560
ST. 1
ST. 2
6.88
7.12
3
13
19
30
<1
2.6
<5
<5
4.43
4.5
20
-

0.00

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)
ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้วเิ คราะห์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตวั อย่าง

:
:
:
:

นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ ว-066-จ-4833
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช ว-066-ค-4831
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เบอร์ โทรศัพท์ 02- 9833045-6
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หน้าที่ 3-13

6.88
7.12

6.79
7.07

7.38
7.3

7.32
7.81

7.30
7.10

7.33
7.27

7.29
7.21

7.29
7.40

7.33
7.06

7.16
7.32

7.23
7.16

8

7.39
7.29

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คา่ pH ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย

10

6

9

5.5

4
2
0
ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้าเสีย ก่ อนเข้า สู่ร ะบบบํา บัดนํ้าเสีย

นํ้าทิ้งหลังผ่า นระบบบํา บัดนํ้า เสีย

STANDARD

STANDARD

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Suspended Solids ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย

99

120

73

80
60

37

3

13

22
5

13

11
13

10
6

9
11

17

2

0

8

16
5

8
7

12

20

40

3

40

6

mg/l

100

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้า เสียก่ อนเข้า สู่ร ะบบบํา บัดนํ้าเสีย

STANDARD

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ BOD5 ของนํา้ ทิง้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย

49

60

44

50

30

40
19

30

5
6

3

2

3

5

7

10

15
18

14

17
10
10

13

15
6

10

10

20

20

30
19

mg/l

นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบํา บัดนํ้าเสีย

0
ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้าเสียก่ อนเข้าสู่ร ะบบบําบัดนํ้าเสีย

นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

STANDARD

รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพนํา้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560
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หน้าที่ 3-14

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ TKN ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย

83.72

100

mg/l

80
60

<1
2.6

<1
4

8
1

8.50
1.03

5.54
<1

8.37
1.93

1.03
<1

4.89
1.42

7.73

2.32

13.52

15.46

35

1.67

0

2.19

20

14.81

40

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้า เสีย ก่ อนเข้า สู่ร ะบบบําบัดนํ้าเสีย

นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

STANDARD

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Oil & Grease ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย

25

mg/l

20

20

15
10

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

0

<5
<5

5

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้าเสีย ก่ อนเข้าสู่ร ะบบบําบัดนํ้าเสีย

นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

STANDARD

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Nitrate ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย

15.95

20

<0.01

4.43

4.87
<0.01

0.559

0.044

<0.01

<0.01

0

<0.01

5

7.09

10
3.10

mg/l

15

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพนํา้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
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หน้าที่ 3-15

20
4.5

2
ไม่พบ

4.5
2

23

49

140
17

13
7.8

22
17

45
4.5

13
20

7.8
2

14
2

140
120
100
80
60
40
20
0

7.8
11

MPN/ 100 ml

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Fecal Coliform Bacteria ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
นํ้าเสีย ก่ อนเข้าสู่ร ะบบบําบัดนํ้าเสีย

นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

รู ปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพนํา้ จากระบบบําบัดนํา้ เสี ย ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
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หน้าที่ 3-16

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ จากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํา้ สาธารณะ ประจําเดือ
ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

8 มกราคม 2560
7.05
14
25
16.10
<5
<0.01
0.548
13

1 กุมภาพันธ์ 2560
7.24
8

22
14.81
<5
8.42
0.60
93

ผลการตรวจวิเคราะห์
8 มีนาคม 2560
8 เมษายน 2560
7.30
7.61
25
42
27
19
12.34
11.91
<5
<5
4.87
34.99
0.488
0.420
4.5
78

18 พฤ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสร
ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้วเิ คราะห์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตวั อย่าง

:
:
:
:

นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ ว-066-จ-4833
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช ว-066-ค-4831
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เบอร์โทรศัพท์ 02- 9833045-6
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ จากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกสู่ แหล่ งนํา้ สาธารณะ ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

4 กรกฎาคม 2560
7.24
10
5
6.83
<5
3.99
0.128
11

9 สิ งหาคม 2560
7.12
3
3
4.89
<5
11.52
0.224
27

ผลการตรวจวิเคราะห์
5 กันยายน 2560
3 ตุลาคม 2560
7.17
7.44
8
23
12
15
5.28
7
<5
<5
16.83
0.44
0.222
0.232
34
13

7 พฤศจิกายน 2560
7.01
10
4
2
<5
91.70
0.274
7.8

6 ธันวาคม 2560
7.18
7
25
11
<5
<0.01
0.320
2

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)
ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้วเิ คราะห์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตวั อย่าง

:
:
:
:

นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ
นางสาวมณี รัตน์ ปรี ศิริ ว-066-จ-4833
นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช ว-066-ค-4831
บริ ษทั พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด เบอร์โทรศัพท์ 02- 9833045-6

\\Erd-07\d\Report 2560\บ้านเอื้ออาทร จ.ลพบุรี (ลํานารายณ์)\July-December\บทที่ 3.doc

หน้าที่ 3-18

7.18

7.01

7.44

7.17

7.12

7.24

7.08

7.42

7.61

7.30

7.05

8

7.24

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คา่ pH ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

10

6

9
5.5

4
2
0
ม.ค.- 60 ก.พ.-60 มี.ค.- 60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

STANDARD

STANDARD

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Suspended Solids ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

42

50

40
23

25

10
7

3

4

8

10

8

10

20

28

30
14

mg/l

40

0
ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60

25

27

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ BOD5 ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

25

30

15
3

4

5

12

13

13

19

35
30
25
20
15
10
5
0

STANDARD

22

mg/l

บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

STANDARD

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพนํา้ จากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560
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หน้าที่ 3-19

11
2

7

5.28

4.89

6.83

8.76

11.27

11.91

12.34

35

14.81

40
35
30
25
20
15
10
5
0

16.10

mg/l

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ TKN ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

STANDARD

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Oil & Grease ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

25

mg/l

20

20

15
10

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

0

<5

5

ม.ค.- 60 ก.พ.-60 มี.ค.- 60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

STANDARD

91.70

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Nitrate ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

100

mg/l

80
60

<0.01

0.44

16.83

11.52

3.99

0.027

11.91

4.87

0.010

0

8.42

20

<0.01

40

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพนํา้ จากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
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หน้าที่ 3-20

0.320

0.274

0.232

0.222

0.224

0.128

0.320

0.420

0.488

0.548

0.600

0.376

mg/l

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Total Phosphorus ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้า สาธารณะ

กราฟเปรี ยบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ Fecal Coliform Bacteria ของบ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ

78

93

80
60

2

7.8

13

27
11

27
14
4.5

20

34

40
13

MPN/ 100 ml

100

0

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
บ่ อพักสุ ดท้ายก่ อนระบายออกสู่แหล่ งนํ้าสาธารณะ

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพนํา้ จากบ่ อพักสุ ดท้ ายก่อนระบายออกสู่ แหล่งนํา้ สาธารณะ
ประจําเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 (ต่ อ)
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หน้าที่ 3-21

3.4

การสํ ารวจข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านสุ ขภาพและสั งคมของประชาชน
การสํารวจความคิดเห็นโดยการสุ่ มตัวอย่างของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัด
ลพบุรี (ลํานารายณ์) ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีขนาดพื้นที่ 65 ไร่ 79.84 ตารางวา
ประกอบด้วย บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 710 อาคาร สํารวจเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ผลการ
สํารวจในครั้งนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ข้อมูลที่นาํ เสนอจึงมีความหลากหลาย
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ดังตารางที่ 3-5)
3.4.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นชาย (ร้อยละ 55) และเป็ นหญิง (ร้อยละ 45) เป็ นคนมีภูมิลาํ เนาเดิมในท้องถิ่น(ร้อยละ 50)
และบางส่ ว นย้ายมาจากอําเภออื่ น ๆ และจากจังหวัด ใกล้เคี ยง (ร้ อยละ 50) เช่ น จัง หวัด ชัยนาท จังหวัด พิจิ ตร
จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอื่นๆ รวมทุกภาคของประเทศไทย โดยอาศัยอยูม่ านาน
มากกว่า 4 ปี ในด้านการศึ กษา ส่ วนใหญ่มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 38) รองลงมาระดับ ปวช/ปวส
(ร้อยละ 35)และระดับมัธยมศึกษา/ประถมศึกษารวม (ร้อยละ 27) ตามลําดับ ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
3.4.2 สภาพทางเศรษฐกิจ-สั งคมของครัวเรือน
จากการสอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยส่ วนใหญ่ทาํ งานประจําเป็ นพนักงาน
บริ ษทั โรงงาน/ห้างร้าน (ร้อยละ 48) ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย (ร้อยละ 27)
ประกอบอาชี พ ค้า ขาย ทํา ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว อาชี พ อิ ส ระ (ร้ อ ยละ 20) และอาชี พ อื่ น ๆ เช่ น รั บ จ้า งทั่ว ไป แม่ บ ้า น
(ร้อยละ 5) ตามลําดับ สภาพทางเศรษฐกิจพิจารณาจากรายได้ โดยมีรายได้ ประมาณ 25,000–35,000 บาทต่อเดือน
(ร้อยละ 30) รองลงมามีรายได้ ประมาณ 15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 25) และรายได้ 10,000 - 15,000
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 30) และมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 15) โดยภาพรวมถือว่ามีสภาพทาง
เศรษฐกิจดีโดยพิจารณาจากรายได้ครัวเรื อน
3.4.3 การเปิ ดดําเนินโครงการ
- ผลกระทบด้ านบวกหรื อผลดี โครงการมีความเหมาะสมด้วยสภาพพื้นที่สามารถรองรับประชาชนที่
ขยายจากเมืองและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นเป็ นการใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าเหมาะ
สําหรับเมืองขนาดใหญ่ซ่ ึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและสามารถรองรับความต้องการของคนในสังคม โดยเฉพาะผูท้ ี่
มีรายได้ปานกลางและรายได้นอ้ ย การเปิ ดดําเนินโครงการจึงมีความเหมาะสม
- ผลกระทบด้ านลบหรื อผลเสี ย ปั จจุบนั ไม่พบปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั มี ผูเ้ ข้าอยู่อาศัยเต็มทุก
หลังคาเรื อน อาจจะพบคือปั ญหา การลักขโมยบ้าง แต่ไม่บ่อยนัก สําหรั บระบบบําบัดนํ้า และสาธารณู ประโภค
พื้นฐานต่าง ๆ เสี ยสามารถใช้งานได้ ซึ่งทางโครงการได้มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด
- การให้ บริ การทางด้ านสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ในบริ เวณโครงการไม่พบปั ญหาในการให้บริ การในด้าน
ระบบไฟฟ้ าส่ องสว่าง ระบบการให้บริ การนํ้าประปา การบริ การทางด้านการเก็บขยะโครงการได้ดาํ เนิ นการ เพื่อ
ประสานงานกับเทศบาลตําบลลํานารายณ์ เข้ามาเก็บขน กรณี ที่มีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นหรื อตกค้าง
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- การบริ การสาธารณะสุ ข อนามัย จากการสอบถามถึงการใช้บริ การ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะใช้บริ การสถานี
อนามัยบริ เวณใกล้เคียง เช่น สถานี อนามัยประจําตําบล และโรงพยาบาลของรัฐ และใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน
หรื อ คลินิกที่บริ การทางการแพทย์ในทุกด้าน ซึ่ งมีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ โครงการมีลกั ษณะเป็ น
ชุมชนเมืองการคมนาคมขนส่ งมีความสะดวกรวดเร็ ว ส่ วนนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค ใช้น้ าํ ประปาโดยผ่าน
เครื่ องกรอง นํ้าดื่ มบรรจุขวด และใช้บริ การจากตูน้ ้ าํ ดื่มหยอดเหรี ยญ ซึ่ งมีให้บริ การอยู่ในโครงการอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี
ตารางที่ 3-5 รายละเอียดผลการสํ ารวจข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านสุ ขภาพและสั งคมของประชาชน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รายการ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. อายุ
- ตํ่ากว่า 18 ปี
- 19-29 ปี
- 30-39 ปี
- 40-49 ปี
รวม
3. ภูมิลาํ เนาของท่าน
- เป็ นคนท้องถิ่น / เกิดที่นี่
- ย้ายมาจากที่อื่น
รวม
4. การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น /ปลาย
- ระดับ ปวช / ปวส.
- ปริ ญญาตรี /สูงกว่า
รวม
5. อาชีพ
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
- ธุรกิจส่ วนตัว
- อาชีพอื่น ๆ และว่างงาน
รวม
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ชุมชนในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ (ร้ อยละ)

55
45
100
25
45
30
100
50
50
100
10
17
35
38
100
27
48
20
5
100
หน้าที่ 3-23

ตารางที่ 3-5 รายละเอียดผลการสํ ารวจข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านสุ ขภาพและสั งคมของประชาชน (ต่ อ)
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อสภาพแวดล้อม

ลักษณะผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
1. เศรษฐกิจและสั งคม
1.1 จะทําให้การจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น
1.2 ช่วยให้การค้าขายในชุมชนดีข้ ึน
1.3 ช่วย สร้างความเจริ ญให้กบั ชุมชน
1.4 มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น
1.5 วิถีการดํารงชีวติ ในชุมชนเปลี่ยนไป
1.6 ความปลอดภัยในชุมชนลดลง
2. นํา้ ใช้
2.1 ปริ มาณนํ้าใช้ชุมชนลดลง และอาจขาดแคลนได้
2.2 คุณภาพนํ้า ซึ่ งเป็ นแหล่งนํ้าใช้ของชุมชนเน่าเสี ย
3.3 ทําให้ชุมชนใกล้เคียงมีแหล่งนํ้าใช้เพิ่มขึ้น
3.4 ทําให้แหล่งนํ้าใช้เพื่อการเกษตรลดลง
3. นํา้ เสี ย
3.1 ทําให้คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าใกล้เคียงเน่าเสี ย
3.2 นํ้าทิ้งจากโครงการส่ งกลิ่นเหม็นรบกวน
3.3 ไม่สามารถใช้น้ าํ ในแหล่งนํ้าได้ดงั เดิม
3.4 จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงหรื อพืชไม่เจริ ญเติบโต
3.5 ทําให้สิ่งมีชีวติ ในนํ้าลดลง
4. ขยะมูลฝอย
4.1 ทําให้เกิดความเดือดร้อนเรื่ องกลิ่น
4.2 ทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
4.3 เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ของพาหะนําโรค
4.4 หน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถกําจัดขยะได้ทนั
5. การจราจร
5.1 เกิดปัญหาจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น
5.2 เกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มขึ้น
5.3 เกิดเสี ยงดังและแรงสั่นสะเทือนรบกวนชุมชน
5.4 เกิดเขม่า/ควัน/ฝุ่ นละอองรบกวน
5.5 ทําให้ถนนชํารุ ดทรุ ดโทรม
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ไม่ มี

ระดับผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ช่ วงเปิ ดดําเนินการโครงการ
สู ง
ปานกลาง
ตํา่
ไม่ แน่ ใจ
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

หน้าที่ 3-24

บทที่ 4
สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
4.1

การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมของโครงการ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดาํ เนินการและปฏิบตั ิตามมาตรการฯ (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) มีรายละเอียดสรุ ปได้
ดังนี้
- มาตรการที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ แ ล้ว ทั้ง มาตรการที่ ต ้อ งการดํา เนิ น การให้ แ ล้ว เสร็ จ ก่ อ นการเปิ ด
ดําเนินการ ได้แก่ การติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบระบายนํ้า ระบบจราจร และระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นต้น
- มาตรการที่ตอ้ งดําเนิ นการให้ต่อเนื่ องตลอดช่ วงระยะเวลาเปิ ดดําเนิ นการ ซึ่ งโครงการได้
ปฏิบตั ิไปแล้วบางส่ วนและดู แลตลอดช่ วงเปิ ดดําเนิ นการที่แล้วมา ได้แก่ ระบบป้ องกันอัคคีภยั บ่อหน่ วงนํ้า
การจัดพื้นที่สีเขียว การจัดที่จอดรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ และการตรวจสอบระบบรองรับ
ของถังมูลฝอย
4.2 คุณภาพนํา้
4.2.1 คุณภาพนํา้ ทิง้
จากการสํา รวจและการเก็บตัว อย่างนํ้าทิ้ ง เพื่อ ตรวจวิ เ คราะห์ คุณ ภาพนํ้า ประจํา เดื อนกรกฎาคม –
ธัน วาคม 2560 เมื่ อ นํา ค่ า ไปเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท
ก.) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
นํ้าทิง้ หลังผ่ านระบบบําบัดนํ้าเสี ย พบว่า ปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids ) มีค่า
อยูใ่ นช่วง 10.0 – 22.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาณความสกปรกในรู ป BOD5 มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.0 – 30.0 มิลลิกรัม/ลิตร
และปริ มาณ TKN มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 1 – 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน (นํ้าทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร ประเภท ก. ค่า SS ≤ 40 mg/L, BOD5≤ 30 mg/L และ TKN ≤35 mg/L) แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หาร
โครงการควรมีการเปิ ดเดินระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้คุณภาพนํ้าหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
บ่ อพักสุ ดท้ ายก่ อนระบายออกนอกโครงการ พบว่า ปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids)
มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.0 – 23.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า เกินเกณฑ์ มาตรฐาน ส่ วนปริ มาณความสกปรกในรู ป BOD5 มีค่า
อยูใ่ นช่วง 3.0 – 25.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริ มาณ TKN มีค่าอยูใ่ นช่วง 2.0 – 11.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐาน (นํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. ค่า SS ≤ 40 mg/L, BOD5 ≤ 30 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)
แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารดูแลโครงการต้องมีการตรวจสอบปริ มาณตะกอนในระบบระบายนํ้าภายในโครงการ
หากพบว่ามีปริ มาณมากให้ดาํ เนิ นการขุดลอกท่อระบายนํ้าและบ่อพักนํ้าภายในโครงการ เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง
คุณภาพนํ้าที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการให้มีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา
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4.3 ข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ขอเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการได้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) ขอให้ผูด้ าํ เนิ นการตามมาตรการเพื่อให้คุณภาพนํ้าทิ้งที่ ออกจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย และบ่อพัก
สุ ดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1) ตรวจสอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในระบบบําบัดนํ้าเสี ย หากพบว่าชํารุ ดให้ดาํ เนิ นการซ่ อมแซมให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2) เปิ ดระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างต่ อเนื่ อง ทุ กวันโดยเปิ ดวันละ 10-12 ชัว่ โมง อาจจะตั้ง Timer
ให้สลับกันทํางานโดยเปิ ด 3 ชัว่ โมง ปิ ด 3 ชัว่ โมง ตลอดทั้งวัน เพื่อให้จุลินทรี ยไ์ ด้รับออกซิเจนที่เพียงพอในการ
บําบัดนํ้าเสี ย และทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3) ตรวจสอบไขมันในบ่อดักไขมันของระบบบําบัดนํ้าเสี ย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้ องกัน
การอุดตันของกากตะกอนไขมัน เมื่อมีปริ มาณมากควรตักใส่ ถุงดํา และนําไปกําจัดให้ถูกวิธีและถูกสุ ขลักษณะ
1.4) ตรวจสอบบ่ อ เกรอะ หากพบว่ า มี เ ศษขยะ ถุ ง พลาสติ ก ควรดํา เนิ น การตัก ออก รวมทั้ง
ตรวจสอบบ่อตกตะกอนตะกอนในบ่อเกรอะและถังตกตะกอน หากพบว่ามีตะกอนสูงกว่า 1 ใน 3 ส่ วนของความ
สูงถังตกตะกอนต้องสู บออกเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมอยูใ่ นก้นถังตกตะกอน ทําให้กาํ จัดยาก
1.5) ทําการเติม EM ลงในบ่อเกรอะของระบบบําบัดนํ้าเสี ย เพื่อช่วยลดสิ่ งสกปรกและลดปั ญหา
เรื่ องกลิ่น
2) ดําเนิ นการขุดลอดตะกอนและทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและบ่อหน่ วงนํ้า เพื่อป้ องกันการสะสม
ของตะกอน เป็ นประจําปี ละ 2 ครั้ง
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ภาคผนวก ก.
ผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ภาคผนวก ข.
อุปกรณเครื
เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ํา

ภาคผนวก ค.
หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน

ภาคผนวก ง.
มาตรฐานที่ใชอางอิง

ภาคผนวก จ.
หนังสือแจงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ)

ภาคผนวก ฉ.
ตัวอยางแบบสํารวจขอมูล/แบบสัมภาษณ

บริษัท พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 60/1614-1616
==================================================================================

ANALYSIS REPORT

==================================================================================

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ
PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
LOCATION : ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

COLLECTED DATE : 4 กรกฎาคม 2560
RECEIVED DATE : 5 กรกฎาคม 2560
REPORT DATE : 20 กรกฎาคม 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

วิธีวเิ คราะห์
pH Meter
Dried at 103-105๐ C
Azide Modification
Macro-Kjeldahl
Partition & Gravimetric
Cadmium Reduction
Ascorbic Acid
MPN Test

ST. 1
No.1614
7.33
9
17
8.37
<5
13

ST. 2
No.1615
7.27
11
3
1.93
<5
<0.01
7.8

ST. 3
No.1616
7.24
10
5
6.83
<5
3.99
0.128
11

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.3 = บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)

REMARK : REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD REGISTERED LAB. NO. ว-066
APPROVED BY :
(MANEERAT PREESIRI)
ANALYST

ว-066-จ-4833

(NGAMSAP POOMDATE)
TECHNICAL MANAGER

ว-066-ค-4831

 REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.
 DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
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บริษัท พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 60/2069-2071
==================================================================================

ANALYSIS REPORT

==================================================================================

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ
PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
LOCATION : ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

COLLECTED DATE : 9 สิ งหาคม 2560
RECEIVED DATE : 9 สิ งหาคม 2560
REPORT DATE : 22 สิ งหาคม 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

วิธีวเิ คราะห์
pH Meter
Dried at 103-105๐ C
Azide Modification
Macro-Kjeldahl
Partition & Gravimetric
Cadmium Reduction
Ascorbic Acid
MPN Test

ST. 1
No.2069
7.30
6
5
5.54
<5
140

ST. 2
No.2070
7.10
10
3
<1
<5
4.87
17

ST. 3
No.2071
7.12
3
3
4.89
<5
11.52
0.224
27

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.3 = บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)

REMARK : REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD REGISTERED LAB. NO. ว-066
APPROVED BY :
(MANEERAT PREESIRI)
ANALYST

ว-066-จ-4833

(NGAMSAP POOMDATE)
TECHNICAL MANAGER

ว-066-ค-4831

 REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.
 DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
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บริษัท พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 60/2250-2252
==================================================================================

ANALYSIS REPORT

==================================================================================

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ
PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
LOCATION : ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

COLLECTED DATE : 5 กันยายน 2560
RECEIVED DATE : 6 กันยายน 2560
REPORT DATE : 19 กันยายน 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

วิธีวเิ คราะห์
pH Meter
Dried at 103-105๐ C
Azide Modification
Macro-Kjeldahl
Partition & Gravimetric
Cadmium Reduction
Ascorbic Acid
MPN Test

ST. 1
No.2250
7.32
11
10
8.50
<5
49

ST. 2
No.2251
7.81
13
14
1.03
<5
<0.01
23

ST. 3
No.2252
7.17
8
12
5.28
<5
16.83
0.222
34

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.3 = บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)

REMARK : REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD REGISTERED LAB. NO. ว-066
APPROVED BY :
(MANEERAT PREESIRI)
ANALYST

ว-066-จ-4833

(NGAMSAP POOMDATE)
TECHNICAL MANAGER

ว-066-ค-4831

 REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.
 DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
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บริษัท พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 60/2474-2476
==================================================================================

ANALYSIS REPORT

==================================================================================
CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ
COLLECTED DATE : 3 ตุลาคม 2560
PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
RECEIVED DATE : 4 ตุลาคม 2560
LOCATION : ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
REPORT DATE : 16 ตุลาคม 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

วิธีวเิ คราะห์
pH Meter
Dried at 103-105๐ C
Azide Modification
Macro-Kjeldahl
Partition & Gravimetric
Cadmium Reduction
Ascorbic Acid
MPN Test

ST. 1
No.2474
7.38
2
15
8
<5
4.5

ST. 2
No.2475
7.30
13
18
1
<5
7.09
2

ST. 3
No.2476
7.44
23
15
7
<5
0.44
0.232
13

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.3 = บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้
จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)

REMARK : REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD REGISTERED LAB. NO. ว-066
APPROVED BY :
(MANEERAT PREESIRI)
ANALYST

ว-066-จ-4833

(NGAMSAP POOMDATE)
TECHNICAL MANAGER

ว-066-ค-4831

 REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.
 DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
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บริษัท พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 60/2895-2897
==================================================================================

ANALYSIS REPORT

==================================================================================
CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ
COLLECTED DATE : 7 พฤศจิกายน 2560
PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
RECEIVED DATE : 8 พฤศจิกายน 2560
LOCATION : ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
REPORT DATE : 20 พฤศจิกายน 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

วิธีวเิ คราะห์
pH Meter
Dried at 103-105๐ C
Azide Modification
Macro-Kjeldahl
Partition & Gravimetric
Cadmium Reduction
Ascorbic Acid
MPN Test

ST. 1
No.2895
6.79
5
5
<1
<5
2

ST. 2
No.2896
7.07
22
6
4
<5
15.95
ไม่พบ

ST. 3
No.2897
7.01
10
4
2
<5
91.70
0.274
7.8

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.3 = บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้
จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)

REMARK : REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD REGISTERED LAB. NO. ว-066
APPROVED BY :
(MANEERAT PREESIRI)
ANALYST

ว-066-จ-4833

(NGAMSAP POOMDATE)
TECHNICAL MANAGER

ว-066-ค-4831

 REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.
 DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
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บริษัท พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร จํากัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 60/3088-3090
==================================================================================

ANALYSIS REPORT

==================================================================================
CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ
COLLECTED DATE : 6 ธันวาคม 2560
PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ์)
RECEIVED DATE : 7 ธันวาคม 2560
LOCATION : ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
REPORT DATE : 18 ธันวาคม 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดัชนี/PARAMETERS
pH
Suspended Solids
BOD5
TKN
Oil & Grease
Nitrate
Total Phosphorus
Fecal Coliform Bacteria

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100 ml

วิธีวเิ คราะห์
pH Meter
Dried at 103-105๐ C
Azide Modification
Macro-Kjeldahl
Partition & Gravimetric
Cadmium Reduction
Ascorbic Acid
MPN Test

ST. 1
No.3088
6.88
3
19
<1
<5
4.5

ST. 2
No.3089
7.12
13
30
2.6
<5
4.43
20

ST. 3
No.3090
7.18
7
25
11
<5
<0.01
0.320
2

Standard
5.5-9
40
30
35
20
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ST.1 = นํ้าเสี ยก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.2 = นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ST.3 = บ่อพักสุ ดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้
จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก.)

REMARK : REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD REGISTERED LAB. NO. ว-066
APPROVED BY :
(MANEERAT PREESIRI)
ANALYST

ว-066-จ-4833

(NGAMSAP POOMDATE)
TECHNICAL MANAGER

ว-066-ค-4831

 REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.
 DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
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ภาพอุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา

ภาพขวดเก็บตัวอยางน้ํา

ภาพเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา

อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ํา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
โดยที่ไ ดม ีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของ
กับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖
ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และไดมีการตรากฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
ขึ้นใหม จึงสมควรแกไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิง้
จากที่ดินจัดสรรออกสูสิ่งแวดลอมไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“ที่ดินจัดสรร” หมายความวา ที่ดินที่ทําการจัดสรร ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน และ
การจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ที่ไดทําการจัดสรรตั้งแตวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
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“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๓ ใหแบงประเภทของที่ดินจัดสรรตามขอ ๒ ออกเปน ๒ ประเภท คือ
(ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา ๑๐๐ แปลง แตไมเกิน ๕๐๐ แปลง
(ข) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
ขอ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามขอ ๓ (ก) ตองมีคา ดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดาง (pH) ตองมีคาระหวาง ๕.๕-๙.๐
(๒) บีโอดี (BOD) ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่ม ขึ้นจากปริมาณสารละลาย
ในน้ําใชตามปกติไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๖) ซัลไฟด (Sulfide) ตองมีคาไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๗) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN) ตองมีคาไมเกิน ๓๕ มิลลิกรัมตอลิตร
(๘) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามขอ ๓ (ข) ตองเปนไปตามขอ ๔
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรใหใชวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดาง ใหกระทําโดยใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (pH Meter)
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดี ใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซด โมดิฟเคชั่น (Azide Modification)
ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๕ วัน ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย ใหกระทําโดยวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass
Fibre Filter Disc)
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(๔) การตรวจสอบคาตะกอนหนัก ใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง
(๕) การตรวจสอบคาทีดีเอส ใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส
ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง
(๖) การตรวจสอบคาซัลไฟด ใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท (Titrate)
(๗) การตรวจสอบคาทีเคเอ็น ใหกระทําโดยวิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)
(๘) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมัน ใหกระทําโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
ขอ ๗ การคิดคํานวณจํานวนแปลงของที่ดินจัดสรรตามขอ ๒ ใหถือตามใบอนุญาตใหทํา
การจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ไดทําการจัดสรรตั้งแตวันที่
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบสอบถาม
ประกอบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ
โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลํานารายณ)
ตั้งอยู ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สวนที่ 1
1) เพศ

 ชาย

 หญิง

2) อายุ

ต่ํากวา 18 ป 19-29 ป
3) ภูมิลําเนาของทาน
 เปนคนทองถิ่น / เกิดที่นี่
4) การศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน
 ปริญญาตรี

30-39 ป

 40-49 ป

 50 ปขึ้นไป

 ยายมาจากที่อื่น ยายมาจาก........................................................
ประถมศึกษาปที่ 4
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ป.วช .
 สูงกวาปริญญาตรี

 ประถมศึกษาปที่ 6
 อนุปริญญา/ ป.วส.

5) อาชีพ

วางงาน
พอบาน/แมบาน /เกษียณอายุ  รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัท  ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกรรม
 อื่นๆ……………………………………………….
6) รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
10,000-1,000บาท

5,000-7,500 บาท
 15,000-20,000 บาท

 7,500-10,000 บาท
 20,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการดําเนินโครงการตอสภาพแวดลอม

ลักษณะผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

ระดับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ชวงเปดดําเนินการโครงการ
ไม
ปาน
ต่ํา
ไมมี
สูง
แนใจ
กลาง

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 จะทําใหการจางงานในชุมชนเพิ่มขึ้น
1.2 ชวยใหการคาขายในชุมชนดีขึ้น
1.3 ชวย สรางความเจริญใหกับชุมชน
1.4 มีการยายถิ่นฐานเขามาในชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น
1.5 วิถีการดํารงชีวิตในชุมชนเปลี่ยนไป
1.6 ความปลอดภัยในชุมชนลดลง
2. น้ําใช
2.1 ปริมาณน้ําใชชุมชนลดลง และอาจขาดแคลนได
2.2 คุณภาพน้ํา ซึ่งเปนแหลงน้ําใชของชุมชนแยลง
3.3 ทําใหชุมชนใกลเคียงมีแหลงน้ําใชเพิ่มขึ้น
3.4 ทําใหแหลงน้ําใชเพื่อการเกษตรลดลง
3. น้ําเสีย
3.1 ทําใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําใกลเคียงเนาเสีย
3.2 น้ําทิ้งจากโครงการสงกลิ่นเหม็นรบกวน
3.3 ไมสามารถใชน้ําในแหลงน้ําไดดังเดิม
3.4 จะทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลงหรือพืชไมเจริญเติบโต
3.5 ทําใหสิ่งมีชีวิตในน้ําลดลง
4. ขยะมูลฝอย
4.1 ทําใหเกิดความเดือดรอนเรื่องกลิ่น
4.2 ทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมสวยงาม
4.3 เปนแหลงเพาะพันธของพาหะนําโรค
4.4 หนวยงานทองถิ่นไมสามารถกําจัดขยะไดทัน
5. การจราจร
5.1 เกิดปญหาจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น
5.2 เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
5.3 เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนรบกวนชุมชน
5.4 เกิดเขมา/ควัน/ฝุนละอองรบกวน
5.5 ทําใหถนนชํารุดทรุดโทรม
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