สรุปผลการศึกษา
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปงบประมาณ 2560

1. ความเปนมาของโครงการ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม กอตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ ดําเนินงานหรือ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เปนประโยชนแก กทพ. ปจจุบัน กทพ. มี
ทางพิเศษที่เปดใหบริการแลว รวม 8 เสนทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร ไดแก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ถึงแมวาการจัดใหมีทางพิเศษจะสามารถแกไขปญหาการจราจรและขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตปญหาที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ปญหาผลกระทบจากการจราจรบนทางพิเศษที่มีตอสภาวะแวดลอม
ในบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะคุณภาพสิ่งแวดลอมทางดานทรัพยากรกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
และความสั่นสะเทือน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานดานการจราจรและขนสงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ภายหลังเปดดําเนินโครงการ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของทางพิเศษอยางตอเนื่อง ทั้งในบริเวณที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและบริเวณ
ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของทางพิเศษ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาและกําหนดมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
และความสั่นสะเทือน ตามแนวสายทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิ ถี
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ภายหลังเปดดําเนินโครงการ
ตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และเพื่อทราบแนวโนมของคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ประชาชนไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการทางพิเศษ
2.2 หากผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามขอ 2.1 มีคาเกินกวามาตรฐานกําหนดใหเสนอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากทางพิเศษ เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนที่พักอาศัยใกลทางพิเศษ รวมทั้งลดปญหารองเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการทางพิเศษ
2.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -

-2สุขสวัสดิ์) ภายหลังเปดดําเนินโครงการ วาเปนไปตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติระบุไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม
2.4 เพื่ อศึกษาการจํา แนกแหล งกํ า เนิ ดเสียงบริเวณจุ ดที่ ระดั บ เสี ยงมี แนวโน มหรื อเกิ น ค า
มาตรฐานของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อทราบระดับเสียงที่เกิดขึ้นวามาจากแหลงกําเนิดใด
2.5 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมของ กทพ. ใหมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
และสอดคลองกับขอมูลของ กทพ. ที่มีอยู

3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยจุดตรวจวัดดัง ตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คุณภาพอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ กกว า 10 ไมครอน (PM-10) ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ กกว า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก าซคารบอนมอนอกไซด (CO) ก าซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซไฮโดรคารบอน (HC) กาซโอโซน (O3) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รวมถึงการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา ไดแก ความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ สถานีละ
3 วันตอเนื่องกัน ครอบคลุมทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ จํานวน 13 สถานี ประกอบดวย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1 สถานี ทางพิเศษฉลองรัช 8 สถานี ทางพิเศษบูรพาวิถี 1 สถานี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค 1 สถานี
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 2 สถานี
2) ระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 (L10) และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90) สถานีละ
3 วันตอเนื่องกัน ครอบคลุมทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ รวมทั้งสิ้น 17 สถานี ประกอบดวย ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร 1 สถานี ทางพิเศษฉลองรัช 7 สถานี ทางพิเศษบูรพาวิถี 5 สถานี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค
1 สถานี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 3 สถานี
3) ความสั่นสะเทือน
ตรวจวัดระดับความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) สถานีละ 3 วันตอเนื่องกัน
ครอบคลุมทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ รวมทั้งสิ้น 10 สถานี ประกอบดวย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 1 สถานี
ทางพิเศษฉลองรัช 3 สถานี ทางพิเศษบูรพาวิถี 2 สถานี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 4 สถานี
3.2 การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และ
ความสั่นสะเทือน ตามขอ 3.1 กับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผานมา
โดยหากพบวาผลการตรวจวัดมีคาเกินกวามาตรฐานหรือมีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม จะมีการเสนอแนะ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

-3ตารางที่ 1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
คุณภาพอากาศ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1) โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ)

สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับเสียง
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1) วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

ทางพิเศษฉลองรัช
(รามอินทรา-อาจณรงค)
1) ซอยอยูเย็น
2) โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
3) หมูบานออรคิดวิลลา
4) หมูบานธารารมณ

ทางพิเศษฉลองรัช
(รามอินทรา-อาจณรงค)
1) ซอยอยูเย็น
2) โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
3) หมูบานออรคิดวิลลา
4) หมูบานธารารมณ

ทางพิเศษฉลองรัช
(รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก)
5) ถนอมมิตรปารคคอนโดมิเนียม
6) โรงเรียนวัดศิริพงษธรรมนิมิต
7) โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
8) ทาวนเฮาสฝงซายระหวาง กม.6+720 ถึง
กม.6+800 (ใกลหมูบานตะวันนาลากูนา)

ทางพิเศษฉลองรัช
(รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก)
5) ถนอมมิตรปารคคอนโดมิเนียม
6) โรงเรียนวัดศิรพิ งษธรรมนิมิต
7) ทาวนเฮาสฝงซายระหวาง กม.6+720 ถึง
กม.6+800 (ใกลหมูบานตะวันนาลากูนา)

ทางพิเศษฉลองรัช
(รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก)
1) ถนอมมิตรปารคคอนโดมิเนียม
2) โรงเรียนวัดศิรพิ งษธรรมนิมิต
3) ทาวนเฮาสฝงซายระหวาง กม.6+720 ถึง
กม.6+800 (ใกลหมูบานตะวันนาลากูนา)

ทางพิเศษบูรพาวิถี
1) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทางพิเศษบูรพาวิถี
1) โรงพยาบาลบางนา 1
2) บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3) โรงพยาบาลไทยนครินทร
4) โรงพยาบาลปยะมินทร
5) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทางพิเศษบูรพาวิถี
1) โรงพยาบาลบางนา 1
2) บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค
1) ลุมพินีทาวนเพลส สุขุมวิท 62

ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค
1) ลุมพินีทาวนเพลส สุขุมวิท 62

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
1) วัดไตรสามัคคี
2) หมูบานนันทวัน

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
1) วัดสวนสม
2) หมูบานนันทวัน
3) หมูบานเศรษฐสิริ บางนา – วงแหวนรอบนอก

ความสั่นสะเทือน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1) โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ)

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
1) วัดสวนสม
2) หมูบานนันทวัน
3) หมูบานเทพานิเวศน
4) หมูบานรมเย็น

3.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ภายหลัง
เปดดําเนินโครงการ ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษ
บูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
3.4 การศึกษาการจําแนกแหลงกําเนิดเสียง
ศึกษาการจําแนกแหลงกําเนิดเสียง บริเวณจุดที่ระดับเสียงมีแนวโนมหรือเกินคามาตรฐาน
ของทางพิเศษบูรพาวิถี จํานวน 2 จุด คือ โรงพยาบาลบางนา 1 และ บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินและจําแนกแหลงกําเนิดเสียง

-43.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมของ กทพ.
โดยใหสามารถ เพิ่ม/ลบ/แกไข หนาเพจบนเว็บไซตฐานขอมูลสิ่งแวดลอมของ กทพ. ใหรองรับ
การกรอกขอมูล ดังตอไปนี้
1) ขอมูลตําแหนงจุดตรวจวัด
2) ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร
3) ขอมูลพารามิเตอรคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
4) ขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน

4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการตรวจวัดและการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
1) คุณภาพอากาศ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามแนวสายทางพิเศษ พบวา คุณภาพอากาศทุกจุด
ตรวจวัดมีคา อยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
2) ระดับเสียง
จากผลการตรวจวัดระดับตามแนวสายทางพิเศษ พบวา ระดับเสียงตามแนวสายทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ยกเวนทางพิเศษบูรพาวิถี ไดแก โรงพยาบาลบางนา 1 และ
บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) เกินมาตรฐาน ซึ่งจากการศึกษา
เพื่อจําแนกแหลงกําเนิดเสียงบริเวณดังกลาวโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร TNM 2.5 พบวา ระดับเสียงที่เกิน
มาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลบางนา 1 และ บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดรับอิทธิพลจากแหลงกําเนิดอื่น
ภายในพื้นทีม่ ากกวาระดับเสียงจากทางพิเศษบูรพาวิถี
3) ความสั่นสะเทือน
จากการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามแนวสายทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษ
ฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
พบวา ความสั่นสะเทือนทั้งหมดอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอโครงสรางอาคารใด ๆ
4.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ภายหลังเปดดําเนินการ ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พบวา กทพ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่อยูในความรับผิดชอบของ กทพ.
ไดทั้งหมดและอยางครบถวนทุกหัวขอ
4.3 การศึกษาการจําแนกแหลงกําเนิดเสียง
การศึกษาการจําแนกแหลงกําเนิดเสียงบริเวณจุดที่ระดับเสียงมีแนวโนมหรือเกินคามาตรฐาน
ของทางพิเศษบูรพาวิถี จํานวน 2 จุด คือ โรงพยาบาลบางนา 1 และ บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวา ระดับเสียงทั้ง 2 บริเวณ ไดรับอิทธิพลจากแหลงกํา เนิดอื่น ภายในพื้นที่
มากกวาระดับเสียงจากทางพิเศษบูรพาวิถี
4.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมของ กทพ.
ทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมของ กทพ. โดยเพิ่มเติมขอมูลตําแหนง
จุดตรวจวัด ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร ขอมูลพารามิเตอรคุณภาพอากาศสิ่งแวดลอม และเพิ่มเติมขอมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ป 2560 และไดเผยแพรขอมูลผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมของ กทพ. ไวบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน (Intranet) ของ กทพ. เรียบรอยแลว
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รูปที่ 1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

รูปที่ 3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
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5. ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง
2) มาตรการลดผลกระทบดานระดับเสียงควรกําหนดมาตรการ ณ ตําแหนงผูไดรับผลกระทบ
เปนทางเลือกหลัก
3) ควรมีการดําเนินการติดตามตรวจวัดความสั่นสะเทือนอยา งตอเนื่องโดยทําการตรวจวั ด
ตามแนวทางที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
4) การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ บริษัท นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในรายงานฉบับนี้เปน
จุดตรวจวัดทดแทนโรงพยาบาลบางนา 2 เนื่องจากโรงพยาบาลบางนา 2 ไมสะดวกที่จะใหติดตั้งเครื่องมื อ
ตรวจวัด ดังนั้น ในรายงานฉบับถัดไปหากเกิดกรณีไมสามารถติดตั้งจุดตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลบางนา 2 ไดอีก
สามารถพิจารณาจุดตรวจวัดที่เปนตําแหนงออนไหวตอการรับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะคลายกัน คือ
โรงพยาบาลจุฬ ารัต น 2 ที่ มีตัว อาคารอยูห า งจากทางพิเศษบู รพาวิถีแ ละมีส ภาพแวดล อมที่ใ กล เคี ย งกั บ
โรงพยาบาลบางนา 2
-------------------------------------------------------------

