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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเล ให้ เ หมาะสม
ตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพื่อเป็น เกณฑ์ทั่วไปสําหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มตามพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๓๑๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่ า ง ๆ ตามกฎหมายและระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และมติ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“น้ําทะเล” หมายความว่า น้ําทั้งหมดในเขตน่านน้ําไทย แต่ไม่รวมถึง น้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
“น่านน้ําไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน้ําที่อยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยของประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย
“ค่ า ความโปร่ ง ใสต่ํ า สุ ด ” หมายความว่ า ค่ า ความโปร่ ง ใสต่ํ า สุ ด ที่ ต รวจวั ด ได้ ข องตั ว อย่ า ง
น้ําทะเลที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ําทะเลเดียวกันย้อนหลัง ๑ ปี ในช่วงเวลาน้ําขึ้น น้ําลง และ
ฤดูกาลเดียวกัน
“ค่าความเค็มต่ําสุด” หมายความว่า ค่าความเค็มต่ําสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ําทะเล
ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ําทะเลเดียวกันย้อนหลัง ๑ ปี ในช่วงเวลาน้ําขึ้น น้ําลง และฤดูกาล
เดียวกัน
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“เขตกันชน” หมายความว่า เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ําทะเล โดย
เขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน้ําทะเลด้านที่มีคุณภาพน้ําทะเลต่ํากว่าออกไปเป็นระยะ
๕๐๐ เมตร ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน
หมวด ๑
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทย
ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทยออกเป็น ๖ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลที่มิได้จัดไว้
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ําทะเลตามธรรมชาติสําหรับเป็นที่แพร่พันธุ์
หรื อ อนุ บ าลของสั ต ว์ น้ํ า วั ย อ่ อ น หรื อ เป็ น แหล่ ง อาหาร หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ํ า พื ช หรื อ
หญ้าทะเล
(๒) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลที่มีปะการัง โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ํา นับจากเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับเส้นที่เชื่อมจุดนอกสุด
ของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
(๓) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลซึ่งมีประกาศกําหนดให้
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(๔) คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลเพื่ อ การนั น ทนาการ ได้ แ ก่ แหล่ ง น้ํ า ทะเลซึ่ ง มี ป ระกาศขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ํา หรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ํา
(๕) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลที่อยู่ประชิดกับ
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เขตท่าเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย
ท่ า เรื อ หรื อ ท่ า เที ย บเรื อ แล้ ว แต่ ก รณี โดยมี ข อบเขตนั บ ตั้ ง แต่ แ นวน้ํ า ลงต่ํ า สุ ด ออกไปจนถึ ง ระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา
(๖) คุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนที่มีประกาศ
กํ า หนดให้ เ ป็ น เทศบาล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเทศบาล เมื อ งพั ท ยา หรื อ กรุ ง เทพมหานคร เฉพาะ
เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตกรุงเทพมหานครที่ติดกับชายฝั่งทะเลเท่านั้น โดยให้นับตั้งแต่
แนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนบราบกับผิวน้ํา
ข้อ ๔ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ (๑) ต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน้ํา
(๒) ไม่มีน้ํามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ํา
(๓) สีของน้ําทะเลอยู่ใน scale ของสารละลาย Forel-Ule ซึ่งมีค่าตั้งแต่ ๑-๒๒
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(๔) กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ คือ ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นน้ํามัน
กลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเน่า เป็นต้น โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์
(๕) อุณหภูมิ (Temperature) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑ องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ
(๖) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง ๗.๐-๘.๕
(๗) ความโปร่ ง ใส (Transparency) มี ค่ า ลดลงจากสภาพธรรมชาติ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๑๐
จากค่าความโปร่งใสต่ําสุด
(๘) สารแขวนลอย (Suspended Solids) มี ค่ า เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น ผลรวมของ
ค่ า เฉลี่ ย ๑ วั น หรื อ ๑ เดื อ น หรื อ ๑ ปี บวกกั บ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของค่ า เฉลี่ ย นั้ น ๆ
โดยค่าเฉลี่ย ๑ วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย ๕ ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ค่าเฉลี่ย ๑ เดือน
ให้วัดทุกวันหรืออย่างน้อย ๔ ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ใน ๑ เดือน ณ เวลาเดียวกัน และค่าเฉลี่ย ๑ ปี
ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่และเวลาเดียวกัน
(๙) ความเค็ม (Salinity) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเค็มต่ําสุด
(๑๐) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๐.๕ ไมโครกรัม
ต่อลิตร
(๑๑) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๑๒) แบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมด (Total Coliform Bacteria) มี ค่ า ไม่ เ กิ น
๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
(๑๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๗๐ ซีเอฟยู
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
(๑๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๒๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๑๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส (Phosphate-Phosphorus) มี ค่ า ไม่ เ กิ น ๑๕ ไมโครกรั ม ฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๑๖) แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๑๗) ปรอทรวม (Total Mercury) มีค่าไม่เกิน ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๑๘) แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๑๙) โครเมียมรวม (Total Chromium) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒๐) โครเมี ย มเฮกซาวาเลนท์ (Chromium Hexavalent) มี ค่ า ไม่ เ กิ น ๕๐ ไมโครกรั ม
ต่อลิตร
(๒๑) ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน ๘.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒๒) ทองแดง (Copper) มีค่าไม่เกิน ๘ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒๓) แมงกานีส (Manganese) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒๔) สังกะสี (Zinc) มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
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(๒๕) เหล็ก (Iron) มีค่าไม่เกิน ๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒๖) ฟลูออไรด์ (Fluoride) มีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒๗) ฟีนอล (Phenol) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒๘) ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒๙) ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกิน ๗ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๓๐) พีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ต้องตรวจไม่พบ
(๓๑) สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๓๒) กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ไม่เกิน
๐.๑ เบคเคอเรลต่อลิตร ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม–๔๐ มีค่า
ไม่เกิน ๑.๐ เบคเคอเรลต่อลิตร
(๓๓) สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin) มี ค่ า ไม่ เ กิ น ๑๐ นาโนกรั ม
ต่อลิตร
(๓๔) สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน ได้แก่
(ก) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกิน ๑.๓ ไมโครกรัมต่อลิตร
(ข) คลอเดน (Chlordane) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๔ ไมโครกรัมต่อลิตร
(ค) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ ไมโครกรัมต่อลิตร
(ง) ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑๙ ไมโครกรัมต่อลิตร
(จ) เอลดริน (Endrin) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๒๓ ไมโครกรัมต่อลิตร
(ฉ) เอ็นโดซัลฟาน (Endosulfan) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๘๗ ไมโครกรัมต่อลิตร
(ช) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓๖ ไมโครกรัมต่อลิตร
(ซ) ลินเดน (Lindane) มีค่าไม่เกิน ๐.๑๖ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๓๕) สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น ได้แก่
(ก) อะลาคลอร์ (Alachlor) ต้องตรวจไม่พบ
(ข) อะเมทธริน (Ametryn) ต้องตรวจไม่พบ
(ค) อะทราซีน (Atrazine) ต้องตรวจไม่พบ
(ง) คาร์บาริล (Carbaryl) ต้องตรวจไม่พบ
(จ) คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) ต้องตรวจไม่พบ
(ฉ) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos) ต้องตรวจไม่พบ
(ช) ไซเปอร์เมธทริน (Cypermethrin) ต้องตรวจไม่พบ
(ซ) ๒,๔-ดี (2,4-D) ต้องตรวจไม่พบ
(ฌ) ไดเอรอน (Diuron) ต้องตรวจไม่พบ
(ญ) ไกลโฟเซท (Glyphosate) ต้องตรวจไม่พบ
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(ฎ) มาลาไธออน (Malathion) ต้องตรวจไม่พบ
(ฏ) แมนโคเซบ (Mancozeb) ต้องตรวจไม่พบ
(ฐ) เมทธิล พาราไธออน (Methyl parathion) ต้องตรวจไม่พบ
(ฑ) พาราไธออน (Parathion) ต้องตรวจไม่พบ
(ฒ) โปรพานิล (Propanil) ต้องตรวจไม่พบ
ข้อ ๕ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ (๒) ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่
(๑) อุณหภูมิ (Temperature) ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ
(๒) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๓๕ ซีเอฟยูต่อ
๑๐๐ มิลลิลิตร
ข้อ ๖ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ (๓) ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่
(๑) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๒) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส (Phosphate-Phosphorus) มี ค่ า ไม่ เ กิ น ๔๕ ไมโครกรั ม ฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๓) แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๗๐๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
ข้อ ๗ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ (๔) ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่
(๑) อุ ณ หภู มิ (Temperature) มี ค่ า เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น ๒ องศาเซลเซี ย ส
จากสภาพธรรมชาติ
(๒) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๑ ไมโครกรัม
ต่อลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยู
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
(๔) แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๓๕ ซีเอฟยูต่อ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๕) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๖) แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
ข้อ ๘ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ (๕) ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่
(๑) อุ ณ หภู มิ (Temperature) มี ค่ า เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น ๒ องศาเซลเซี ย ส
จากสภาพธรรมชาติ
(๒) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัม
ต่อลิตร
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(๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส (Phosphate-Phosphorus) มี ค่ า ไม่ เ กิ น ๔๕ ไมโครกรั ม ฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๖) แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๙๕๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๗) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๙ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ (๖) ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่
(๑) อุ ณ หภู มิ (Temperature) มี ค่ า เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น ๒ องศาเซลเซี ย สจาก
สภาพธรรมชาติ
(๒) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัม
ต่อลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส (Phosphate-Phosphorus) มี ค่ า ไม่ เ กิ น ๔๕ ไมโครกรั ม ฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๖) แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๙๕๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร
(๗) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ หรือคุณภาพน้ําทะเล
สําหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
หรือ การนันทนาการ แล้วแต่กรณี มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด
ข้อ ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลตามข้อ ๓ จะต้องกําหนดเขตกันชน (Buffer zone)
ระหว่างคุณภาพน้ําทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชน (Buffer zone)
จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่อยู่ติดต่อกัน เว้นแต่
(๑) การแบ่ ง ประเภทคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ กํ า หนดค่ า มาตรฐาน
ค่าใดค่าหนึ่งไว้ ค่ามาตรฐานน้ําทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่ได้มีการกําหนดไว้
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(๒) การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลใด กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลไว้ โดยห้าม
เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ ค่ ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชนต้อ งมีค่าไม่เกิ น
ครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่มีการกําหนดไว้เป็นตัวเลข
หมวด ๒
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทย
ข้อ ๑๒ ให้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําทะเล ดังนี้
(๑) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกน้อยกว่า ๕ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก
๑ เมตร และสูงจากท้องน้ํา ๑ เมตร
(๒) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๕-๒๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเล
ที่ความลึก ๑ เมตร กึ่งกลางน้ํา และสูงจากท้องน้ํา ๑ เมตร
(๓) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๒๐-๔๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเล
ที่ความลึก ๑ เมตร ๑๐ เมตร ๒๐ เมตร ๓๐ เมตร และสูงจากท้องน้ํา ๑ เมตร
(๔) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๔๐-๑๐๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเล
ที่ความลึก ๑ เมตร ๒๐ เมตร ๔๐ เมตร ๘๐ เมตร และสูงจากท้องน้ํา ๑ เมตร
(๕) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกว่า ๑๐๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก
๑ เมตร ที่ทุก ๆ ความลึก ๕๐ เมตร และสูงจากท้องน้ํา ๑ เมตร
(๖) หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ําน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ เมตร ให้เก็บตัวอย่าง
น้ําทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ํา เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค
(Enterococci Bacteria) ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน้ํา ๓๐ เซนติเมตร สําหรับวัตถุลอยน้ํา
สี ความโปร่งใส น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้ตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ
ข้อ ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลในช่วงเวลาตั้งแต่น้ําลงถึงน้ําลงต่ําสุด เฉพาะในบริเวณที่ได้รับ
อิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลง
ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ําทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่กําหนดไว้ใน Standard Method for
the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF, ฉบั บ ล่ า สุ ด )
Method of Seawater Analysis (Grasshoff ,1999) Practical Handbook of Seawater
Analysis (Strickland and Parson, 19 7 2 ) A Manual of Chemical and Biological
Methods for Seawater Analysis (Parsons et.al., 1984) Recommended guidelines for
measuring organic compounds in Puget Sound water, sediment an tissue samples
(Puget Sound Estuary Program, 1997) Prescribed Procedures for Measurement of
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Radioactivity in Drinking Water (Krieger and Whittaker, 1980) Proceedings of the
organotin symposium, Comprehensive method for determination of aquatic butyltin
and butylmethyltin species at ultra trace levels using simultaneous hybridization/extraction
with GC/FPD detection (Matthias et. al. 1986 a,b) หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด ที่ ค ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษประกาศกําหนด และให้มีการดําเนินการเพื่อลดผลการรบกวนจากคลอไรด์ หรือมีการ
Pre – concentration ก่อนการวิเคราะห์
ข้อ ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบวัตถุลอยน้ํา น้ํามันและไขมันบนผิวน้ําให้สังเกตบริเวณผิวน้ํา
(๒) การตรวจสอบสีให้ใช้วธิ ีสังเกตโดยเทียบกับ Forel-Ule color scale
(๓) การตรวจสอบกลิ่นให้ใช้วิธีการดมกลิ่น โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า ๓ คน และเก็บ
ตั ว อย่ า งในขวดแก้ ว หรื อ TFE-line ๒ ขวดต่ อ ๑ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า ง ทํ า การตรวจวั ด ทั น ที เ มื่ อ ถึ ง
จุดตรวจวัด โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์
(๔) การตรวจสอบอุ ณ หภู มิ (Temperature) ให้ ใ ช้ Thermometer หรื อ Electrical
Sensor Method
(๕) การตรวจสอบค่ า ความเป็ น กรดและด่ า ง (pH) ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวั ด ความเป็ น กรดและด่ า ง
(pH meter) หรื อ วิ ธี ต รวจสอบค่ า ความเป็ น กรดและด่ า งของน้ํ า ทะเลด้ ว ย Spectrophotometric
Determination
(๖) การตรวจสอบค่ า ความโปร่ ง ใส (Transparency) ให้ ใ ช้ แ ผ่ น Secchi Disc สํ า หรั บ
ตรวจวัดน้ําทะเล
(๗) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ให้ใช้วิธี Gravimetric Method
(๘) การตรวจสอบค่ า ความเค็ ม (Salinity) ให้ ใ ช้ วิ ธี Argentometric หรื อ วิ ธี Electrical
Conductivity Method หรือวิธี Density หรือวิธี Refractometer
(๙) การตรวจสอบค่ า ปิ โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร์ บ อน (Petroleum Hydrocarbon) ให้ ใ ช้ วิ ธี
Pre-concentration ตามด้วยวิธี Fluorescence Spectrophotometry
(๑๐) การตรวจสอบค่ าออกซิ เจนละลาย (Dissolved Oxygen) ให้ ใช้ วิ ธี Azide Modification
Method หรือวิธี Membrane Electrode Method หรือวิธี Winkler Method
(๑๑) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ให้ใช้วีธี
Multiple Tube Fermentation Technique
(๑๒) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และค่า
แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ให้ใช้วิธี Membrane Filter Technique
(๑๓) การตรวจสอบค่ า ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ให้ ใ ช้ วิ ธี Cadmium
Reduction Method เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน แล้วใช้วิธี Colorimetric Method
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(๑๔) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค่ า ฟ อ ส เ ฟ ต -ฟ อ ส ฟ อ รั ส ( Phosphate-phosphorus) ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี
Colorimetric Method
(๑๕) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ให้ใช้วิธี Phenol-Hypochlorite
Method
(๑๖) การตรวจสอบค่าปรอทรวม (Total Mercury) ให้ใช้วิธี Pre-concentration ตามด้วยวิธี
Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Absorption Spectrometric Method ห รื อ วิ ธี
Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrmetric Method ห รื อ วิ ธี
Inductively Coupled Plasma
(๑๗) การตรวจสอบค่าแคดเมียม (Cadmium) โครเมียมรวม (Total Chromium) ตะกั่ ว
(Lead) และทองแดง (Copper) ให้ ใ ช้ วิ ธี Pre-concentration ตามด้ ว ยวิ ธี Electrothermal
Atomic Absorption Spectrometric Method ห รื อ วิ ธี Inductively Coupled Plasma
Method
(๑๘) การตรวจสอบค่ า โครเมี ย มเฮกซาวาเลนท์ (Chromium Hexavalent) ให้ ใ ช้ วิ ธี
Pre-concentration ต า ม ด้ ว ย วิ ธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric
Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method
(๑๙) การตรวจสอบค่าแมงกานีส (Manganese) สังกะสี (Zinc) และเหล็ก (Iron) ให้ใช้วิธี
Pre-concentration ตามด้วยวิธี Flame Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี
Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma Method
(๒๐) การตรวจสอบค่าฟลูออไรด์ (Fluoride) ให้ใช้วิธี SPADNS Colorimetric Method
(๒๑) การตรวจสอบค่ า คลอรี น คงเหลื อ (Residual Chlorine) ให้ ใ ช้ วิ ธี N, N-diethyl-pphenylenediamine Method
(๒๒) การตรวจสอบค่าฟีนอล (Phenol) ให้ใช้วิธี Distillation ตามด้วย Aminoantipyrine
Colorimetric Method
(๒๓) การตรวจสอบค่ า ซั ล ไฟด์ (Sulfide) ให้ ใ ช้ วิ ธี Methylene Blue Colorimetric
Method
(๒๔) การตรวจสอบค่ า ไซยาไนด์ (Cyanide) ให้ ใ ช้ วิ ธี Pyridine Barbituric Acid
Colorimetric Method
(๒๕) การตรวจสอบค่าพี ซี บี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ให้ ใช้ วิ ธี Preconcentration
ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Electron Capture Detector
(๒๖) การตรวจสอบค่าสารหนู (Arsenic) ให้ใช้วิธี Pre-concentration ตามด้วยวิธี Hydride
Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method หรื อ วิ ธี Electrothermal Atomic
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Absorption Spectrometric Method ห รื อ วิ ธี Inductively Coupled Plasma Method
ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์
(๒๗) การตรวจสอบค่ า สารประกอบดี บุ ก อิ น ทรี ย์ ช นิ ด ไตรบิ ว ทิ ล (Tributyltin) ให้ ใ ช้ วิ ธี
Pre-concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Flame Photometric Detector
หรือวิธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance
Liquid Chromatography-ICP-MS
(๒๘) การตรวจสอบค่ า กั ม มั น ตภาพรั ง สี ร วมเบตา (Beta) ให้ ใ ช้ วิ ธี Evaporation
ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ให้ใช้วิธี Co-precipitation และค่าโปตัสเซียม-๔๐ ให้ใช้วิธี
Gamma Spectrometry (USEPA) หรือวิธีคํานวณจากค่า Salinity
(๒๙) การตรวจสอบค่ า สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ ให้ ใ ช้ วิ ธี
Pre-concentration ตามด้ ว ยวิ ธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry
หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
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