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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่ไดกําหนดไวแลวใหเหมาะสม
ตามความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแหงชาติจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“น้ําทะเล” หมายความวา น้ําทั้งหมดในเขตนานน้ําไทย แตไมรวมถึง น้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
“นานน้ําไทย” หมายความวา บรรดานานน้ําที่อยูภายใตอํานาจอธิป ไตยของประเทศไทย
ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
“คาความโปรงใสต่ําสุด” หมายความวา คาความโปรงใสต่ําสุดที่ตรวจวัดไดของตัวอยางน้ําทะเล
ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอยางน้ําทะเลเดียวกันยอนหลัง ๑ ป ในชวงเวลาน้ําขึ้น น้ําลง และฤดูกาลเดียวกัน
“คาความเค็มต่ําสุด” หมายความวา คาความเค็มต่ําสุดที่ตรวจวัดไดของตัวอยางน้ําทะเลที่เก็บจาก
สถานีเก็บตัวอยางน้ําทะเลเดียวกันยอนหลัง ๑ ป ในชวงเวลาน้ําขึ้น น้ําลง และฤดูกาลเดียวกัน
“เขตกันชน” หมายความวา เขตรอยตอระหวางประเภทการใชประโยชนคุณภาพน้ําทะเล
โดยเขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแตแนวแบงเขตคุณภาพน้ําทะเลดานที่มีคุณภาพน้ําทะเลต่ํากวาออกไปเปน
ระยะ ๕๐๐ เมตร ติดตอกันเปนเสนขนาน
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หมวด ๑
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตนานน้ําไทย
ขอ ๓ ใหแบงคุณภาพน้ําทะเลในเขตนานน้ําไทยออกเปน ๖ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก แหลงน้ําทะเลที่มิไดจัดไว
เพื่อการใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเปนแหลงน้ําทะเลตามธรรมชาติสําหรับเปนที่แพรพันธุ
หรืออนุบาลของสัตวน้ําวัยออน หรือเปนแหลงอาหาร หรือที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา พืช หรือหญาทะเล
(๒) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง ไดแก แหลงน้ําทะเลที่มีปะการัง โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ํา นับจากเสนตรงที่ลากตั้งฉากกับเสนที่เชื่อมจุดนอกสุด
ของแนวปะการังออกไปเปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
(๓) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศกําหนดให
เปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามกฎหมายวาดวยการประมง
(๔) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดใหเปนเขตเพื่อการวายน้ําหรือใชประโยชนเพื่อการนันทนาการทางน้ํา
(๕) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทาเรือ ไดแก แหลงน้ําทะเลที่อยูประชิดกับ
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เขตทาเรือ ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
ทาเรือ หรือทาเทียบเรือ แลวแตกรณี โดยมีขอบเขตนับตั้งแตแ นวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา
(๖) คุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชน ไดแก แหลงน้ําทะเลที่อยูประชิดกับชุมชนที่มีประกาศ
กําหนดใหเปนเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตเทศบาล
เขตเมืองพัทยา หรือเขตกรุงเทพมหานครที่ติดกับชายฝงทะเลเทานั้น โดยใหนับตั้งแตแนวน้ําลงต่ําสุด
ออกไปจนถึงระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา
ขอ ๔ คุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ (๑) ตองมีมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ไมมีวัตถุที่นารังเกียจลอยอยูบนผิวน้ํา
(๒) ไมมีน้ํามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาลอยอยูบนผิวน้ํา
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(๓) สีของน้ําทะเลอยูใน scale ของสารละลาย Forel-Ule ซึ่งมีคาตั้งแต ๑-๒๒
(๔) กลิ่นตองไมเปนที่นารังเกียจ คือ ไมมีกลิ่นที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นน้ํามัน
กลิ่นกาซไขเนา กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเนา เปนตน โดยความเห็นของคณะผูตรวจวัดตองเปนเอกฉันท
(๕) อุณหภูมิ (Temperature) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน ๑ องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ
(๖) ความเปนกรดและดาง (pH) มีคาระหวาง ๗.๐-๘.๕
(๗) ความโปรงใส (Transparency) มีคาลดลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินรอยละ ๑๐ จากคา
ความโปรงใสต่ําสุด
(๘) สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกินผลรวมของคาเฉลี่ย
๑ วัน หรือ ๑ เดือน หรือ ๑ ป บวกกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ยนั้น ๆ โดยคาเฉลี่ย ๑ วัน
ใหวัดทุกชั่วโมง หรืออยางนอย ๕ ครั้ง ที่ชวงเวลาเทา ๆ กัน คาเฉลี่ย ๑ เดือน ใหวดั ทุกวันหรืออยางนอย
๔ ครั้ง ที่ชวงเวลาเทา ๆ กัน ใน ๑ เดือน ณ เวลาเดียวกัน และคาเฉลี่ย ๑ ป ใหวัดทุกเดือน ณ
วันที่และเวลาเดียวกัน
(๙) ความเค็ม (Salinity) มีคาเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ ๑๐ ของคาความเค็มต่ําสุด
(๑๐) ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (Petroleum Hydrocarbon) มีคาไมเกิน ๐.๕ ไมโครกรัม
ตอลิตร
(๑๑) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีคาไมนอยกวา ๔ มิลลิกรัมตอลิตร
(๑๒) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็นตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๑๓) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ๗๐ ซีเอฟยูตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๑๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีคาไมเกิน ๒๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
(๑๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มีคาไมเกิน ๑๕ ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัสตอลิตร
(๑๖) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (รูปที่ไมมีอิออน, Unionized Ammonia) มีคาไมเกิน ๗๐ ไมโครกรัมไนโตรเจนตอลิตร
(๑๗) ปรอทรวม (Total Mercury) มีคาไมเกิน ๐.๑ ไมโครกรัมตอลิตร
(๑๘) แคดเมียม (Cadmium) มีคาไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอลิตร
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(๑๙) โครเมียมรวม (Total Chromium) มีคาไมเกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๐) โครเมียมเฮกซาวาเลนท (Chromium Hexavalent) มีคาไมเกิน ๕๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๑) ตะกั่ว (Lead) มีคาไมเกิน ๘.๕ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๒) ทองแดง (Copper) มีคาไมเกิน ๘ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๓) แมงกานีส (Manganese) มีคาไมเกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๔) สังกะสี (Zinc) มีคาไมเกิน ๕๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๕) เหล็ก (Iron) มีคาไมเกิน ๓๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๖) ฟลูออไรด (Fluoride) มีคาไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒๗) ฟนอล (Phenol) มีคาไมเกิน ๐.๐๓ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒๘) ซัลไฟด (Sulfide) มีคาไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๒๙) ไซยาไนด (Cyanide) มีคาไมเกิน ๗ ไมโครกรัมตอลิตร
(๓๐) พีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ตองตรวจไมพบ
(๓๑) สารหนู (Arsenic) มีคาไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอลิตร
(๓๒) กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีคากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ไมเกิน
๐.๑ เบคเคอเรลตอลิตร คากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ที่ไมรวมรังสีจากโปตัสเซียม-๔๐ มีคาไมเกิน
๑.๐ เบคเคอเรลตอลิตร
(๓๓) สารประกอบดีบุกอินทรียชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin) มีคาไมเกิน ๑๐ นาโนกรัมตอลิตร
(๓๔) สารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีน ไดแก
(ก) อัลดริน (Aldrin) มีคาไมเกิน ๑.๓ ไมโครกรัมตอลิตร
(ข) คลอเดน (Chlordane) มีคาไมเกิน ๐.๐๐๔ ไมโครกรัมตอลิตร
(ค) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกิน ๐.๐๐๑ ไมโครกรัมตอลิตร
(ง) ดิลดริน (Dieldrin) มีคาไมเกิน ๐.๐๐๑๙ ไมโครกรัมตอลิตร
(จ) เอลดริน (Endrin) มีคาไมเกิน ๐.๐๐๒๓ ไมโครกรัมตอลิตร
(ฉ) เอ็นโดซัลฟาน (Endosulfan) มีคาไมเกิน ๐.๐๐๘๗ ไมโครกรัมตอลิตร
(ช) เฮปตาคลอร (Heptachlor) มีคาไมเกิน ๐.๐๐๓๖ ไมโครกรัมตอลิตร
(ซ) ลินเดน (Lindane) มีคาไมเกิน ๐.๑๖ ไมโครกรัมตอลิตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

(๓๕) สารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนิดอื่น ไดแก
(ก) อะลาคลอร (Alachlor) ตองตรวจไมพบ
(ข) อะเมทธริน (Ametryn) ตองตรวจไมพบ
(ค) อะทราซีน (Atrazine) ตองตรวจไมพบ
(ง) คารบาริล (Carbaryl) ตองตรวจไมพบ
(จ) คารเบนดาซิม (Carbendazim) ตองตรวจไมพบ
(ฉ) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos) ตองตรวจไมพบ
(ช) ไซเปอรเมธทริน (Cypermethrin) ตองตรวจไมพบ
(ซ) ๒,๔-ดี (2,4-D) ตองตรวจไมพบ
(ฌ) ไดเอรอน (Diuron) ตองตรวจไมพบ
(ญ) ไกลโฟเซท (Glyphosate) ตองตรวจไมพบ
(ฎ) มาลาไธออน (Malathion) ตองตรวจไมพบ
(ฏ) แมนโคเซบ (Mancozeb) ตองตรวจไมพบ
(ฐ) เมทธิล พาราไธออน (Methyl parathion) ตองตรวจไมพบ
(ฑ) พาราไธออน (Parathion) ตองตรวจไมพบ
(ฒ) โปรพานิล (Propanil) ตองตรวจไมพบ
ขอ ๕ คุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ (๒) ตองมีมาตรฐานตามขอ ๔ เวนแต
(๑) อุณหภูมิ (Temperature) หามมีคาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ
(๒) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีคาไมนอยกวา ๖ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุมเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีคาไมเกิน ๓๕ ซีเอฟยูตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
ขอ ๖ คุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ (๓) ตองมีมาตรฐานตามขอ ๔ เวนแต
(๑) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีคาไมเกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
(๒) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มีคาไมเกิน ๔๕ ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัสตอลิตร
(๓) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (รูปที่ไมมีอิออน, Unionized Ammonia) มีคาไมเกิน ๑๐๐
ไมโครกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
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ขอ ๗ คุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ (๔) ตองมีมาตรฐานตามขอ ๔ เวนแต
(๑) อุณหภูมิ (Temperature) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน ๒ องศาเซลเซียส จากสภาพ
ธรรมชาติ
(๒) ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (Petroleum Hydrocarbon) มีคาไมเกิน ๑ ไมโครกรัมตอลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๔) แบคทีเรียกลุมเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีคาไมเกิน ๓๕ ซีเอฟยูตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๕) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีคาไมเกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
ขอ ๘ คุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ (๕) ตองมีมาตรฐานตามขอ ๔ เวนแต
(๑) อุณหภูมิ (Temperature) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน ๒ องศาเซลเซียส จากสภาพ
ธรรมชาติ
(๒) ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (Petroleum Hydrocarbon) มีคาไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีคาไมเกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
(๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มีคาไมเกิน ๔๕ ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัสตอลิตร
(๖) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีคาไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๙ คุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ (๖) ตองมีมาตรฐานตามขอ ๔ เวนแต
(๑) อุณหภูมิ (Temperature) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพ
ธรรมชาติ
(๒) ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (Petroleum Hydrocarbon) มีคาไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอลิตร
(๓) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูตอ
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) มีคาไมเกิน ๖๐ ไมโครกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
(๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มีคาไมเกิน ๔๕ ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัสตอลิตร
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(๖) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีคาไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและทาเรือ หรือคุณภาพน้ําทะเล
สําหรับเขตชุมชนทับซอนกับเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
หรือการนันทนาการ แลวแตกรณี มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตพื้นที่ทับซอนดังกลาว ใหเปนไปตาม
คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่มีคาเขมงวดมากที่สุด
ขอ ๑๑ การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลตามขอ ๓ จะตองกําหนดเขตกันชน (Buffer zone)
ระหวางคุณภาพน้ําทะเลแตละประเภทไวดวย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชน (Buffer zone)
จะตองมีคาไมเกินกวาคาเฉลี่ยระหวางคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่อยูติดตอกัน เวนแต
(๑) การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลประเภทใดประเภทหนึ่งไมไดกําหนดคามาตรฐาน
คาใดคาหนึ่งไว คามาตรฐานน้ําทะเลในเขตกันชนจะตองมีคาไมเกินไปกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่ไดมีการกําหนดไว
(๒) การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลใดกําหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลไว โดยหาม
เปลี่ยนแปลงไปจากคาเดิมตามธรรมชาติ คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชนตองมีคาไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่มีการกําหนดไวเปนตัวเลข
หมวด ๒
วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลในเขตนานน้ําไทย
ขอ ๑๒ ใหทําการเก็บตัวอยางน้ําทะเล ดังนี้
(๑) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกนอยกวา ๕ เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก
๑ เมตร และสูงจากทองน้ํา ๑ เมตร
(๒) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง ๕-๒๐ เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเล
ที่ความลึก ๑ เมตร กึ่งกลางน้ํา และสูงจากทองน้ํา ๑ เมตร
(๓) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง ๒๐-๔๐ เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเล
ที่ความลึก ๑ เมตร ๑๐ เมตร ๒๐ เมตร ๓๐ เมตร และสูงจากทองน้ํา ๑ เมตร
(๔) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง ๔๐-๑๐๐ เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเล
ที่ความลึก ๑ เมตร ๒๐ เมตร ๔๐ เมตร ๘๐ เมตร และสูงจากทองน้ํา ๑ เมตร
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(๕) หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกวา ๑๐๐ เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก
๑ เมตร ที่ทุก ๆ ความลึก ๕๐ เมตร และสูงจากทองน้ํา ๑ เมตร
(๖) หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ํานอยกวาหรือเทากับ ๑ เมตร ใหเก็บตัวอยาง
น้ําทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ํา เวนแตแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุมเอ็นเทอโรคอกไค
(Enterococci Bacteria) ใหเก็บตัวอยางที่ระดับความลึกใตผิวน้ํา ๓๐ เซนติเมตร สําหรับวัตถุลอยน้ํา
สี ความโปรงใส น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ
ขอ ๑๓ ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลในชวงเวลาตั้งแตน้ําลงถึงน้ําลงต่ําสุด เฉพาะในบริเวณที่ไดรับ
อิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลง
ขอ ๑๔ การเก็บตัวอยางน้ําทะเลและอุปกรณที่ใชจะตองเปนไปตามที่กําหนดในคูมือการเก็บ
และวิเคราะหตัวอยางน้ําทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่กําหนดไวใน Standard Method for
the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF, ฉบับลาสุด) Method of
Seawater Analysis (Grasshoff ,1999) Practical Handbook of Seawater Analysis (Strickland and
Parson, 1972) 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
and tissue samples (Puget Sound Estuary Program, 1997) Prescribed Procedures for Measurement
of 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) หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศกําหนด และใหมีการดําเนินการ
เพื่อลดผลการรบกวนจากคลอไรด หรือมีการ Pre-concentration กอนการวิเคราะห
ขอ ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลใหใชวิธีการดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบวัตถุลอยน้ํา น้ํามันและไขมันบนผิวน้ําใหสังเกตบริเวณผิวน้ํา
(๒) การตรวจสอบสีใหใชวิธีสังเกตโดยเทียบกับ Forel-Ule color scale
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(๓) การตรวจสอบกลิ่นใหใชวิธีการดมกลิ่น โดยตองมีผูตรวจวัดไมนอยกวา ๓ คน และ
เก็บตัวอยางในขวดแกว หรือ TFE-line ๒ ขวดตอ ๑ จุดเก็บตัวอยาง ทําการตรวจวัดทันทีเมื่อถึงจุดตรวจวัด
โดยความเห็นของคณะผูตรวจวัดตองเปนเอกฉันท
(๔) การตรวจสอบอุณหภูมิ (Temperature) ใหใช Thermometer หรือ Electrical Sensor
Method
(๕) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดาง (pH) ใหใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง (pH meter)
(๖) การตรวจสอบคาความโปรงใส (Transparency) ใหใชแผน Secchi Disc สําหรับตรวจวัด
น้ําทะเล
(๗) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย (Suspended Solids) ใหใชวิธี Gravimetric Method
(๘) การตรวจสอบคาความเค็ ม (Salinity) ใหใ ช วิธี Argentometric หรื อวิธี Electrical
Conductivity Method หรือวิธี Density หรือวิธี Refractometer
(๙) การตรวจสอบคาปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (Petroleum Hydrocarbon) ใหใ ชวิธี
Pre-concentration ตามดวยวิธี Fluorescence Spectrophotometry
(๑๐) การตรวจสอบคาออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ใหใชวิธี Azide Modification
Method หรือวิธี Membrane Electrode Method หรือวิธี Winkler Method
(๑๑) การตรวจสอบคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ใหใชวิธี
Multiple Tube Fermentation Technique
(๑๒) การตรวจสอบคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) และคาแบคทีเรีย
กลุมเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ใหใชวิธี Membrane Filter Technique
(๑๓) การตรวจสอบคาไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ใหใชวิธี Cadmium Reduction
Method เปลี่ยนไนเตรทเปนไนไตรทกอน แลวใชวิธี Colorimetric Method
(๑๔) การตรวจสอบคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-phosphorus) ใหใชวิธี Colorimetric
Method
(๑๕) การตรวจสอบคาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (รูปที่ไมมีอิออน, Unionized Ammonia) ใหใชวธิ ี
Phenol-Hypochlorite Method
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(๑๖) การตรวจสอบคาปรอทรวม (Total Mercury) ใหใชวิธี Pre-concentration ตามดวยวิธี
Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Cold-Vapor/Hydride
Generation-Atomic Fluorescence Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma
(๑๗) การตรวจสอบคาแคดเมียม (Cadmium) โครเมียมรวม (Total Chromium) ตะกั่ว (Lead)
และทองแดง (Copper) ใหใชวิธี Pre-concentration ตามดวยวิธี Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method
(๑๘) การตรวจสอบคาโครเมียมเฮกซาวาเลนท (Chromium Hexavalent) ใหใชวิธี Preconcentration ตามดวยวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma Method
(๑๙) การตรวจสอบคาแมงกานีส (Manganese) สังกะสี (Zinc) และเหล็ก (Iron) ใหใชวิธี
Pre-concentration ตามดวยวิธี Flame Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Electrothermal
Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method
(๒๐) การตรวจสอบคาฟลูออไรด (Fluoride) ใหใชวิธี SPADNS Colorimetric Method
(๒๑) การตรวจสอบคาคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ใหใ ชวิธี N,N-diethyl-pphenylenediamine Method
(๒๒) การตรวจสอบคาฟนอล (Phenol) ใหใชวิธี Distillation ตามดวย Aminoantipyrine
Colorimetric Method
(๒๓) การตรวจสอบคาซัลไฟด (Sulfide) ใหใชวิธี Methylene Blue Colorimetric Method
(๒๔) การตรวจสอบคาไซยาไนด (Cyanide) ใหใชวิธี Pyridine Barbituric Acid Colorimetric
Method
(๒๕) การตรวจสอบคาพีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ใหใชวิธี Pre-concentration
ตามดวยวิธี Gas Chromatography with Electron Capture Detector
(๒๖) การตรวจสอบคาสารหนู (Arsenic) ใหใชวิธี Pre-concentration ตามดวยวิธี Hydride
Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

(๒๗) การตรวจสอบคาสารประกอบดีบุกอินทรียช นิดไตรบิวทิล (Tributyltin) ใหใ ชวิธี
Pre-concentration ตามดวยวิธี Gas Chromatography with Flame Photometric Detector หรือวิธี
Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography-ICP-MS
(๒๘) การตรวจสอบคากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ใหใชวิธี Evaporation คากัมมันตภาพรังสี
รวมแอลฟา (Alpha) ใหใชวิธี Co-precipitation และคาโปตัสเซียม-๔๐ ใหใชวิธี Gamma Spectrometry
(USEPA) หรือวิธีคํานวณจากคา Salinity
(๒๙) การตรวจสอบคาสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว ใหใชวิธี Pre-concentration
ตามดวยวิธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance Liquid
Chromatography (HPLC)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบตั ิหนาที่ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

