ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน
----------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดเกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน เพื่อเปนแนวทางในการ
บงชี้และเฝาระวังคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน และการปองกันผลกระทบของสารอันตรายในตะกอนดิน
ที่มีตอสัตวหนาดินในแหลงน้ําผิวดินและมนุษยผานหวงโซอาหาร กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับการกํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู คุมครองและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบ ดีกรมควบคุ มมลพิษจึงออกประกาศกํ าหนดเกณฑ
คุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน ดังรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวกแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

(นายวิจารย สิมาฉายา)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๒
ภาคผนวก
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน
-----------------------------------------------------------------ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ตะกอนดิ น ในแหล งน้ํ า ผิ ว ดิ น ”หมายถึ ง ชั้ น อนุ ภ าคที่ ส ะสมอยู บ นพื้ น แหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น
ประกอบดวย อินทรียวัตถุ หรือ อนินทรียวัตถุที่มีขนาดเล็ก เชน กรวด หิน ดิน ทราย ซึ่งผานกระบวนการ
สลายตัวตามธรรมชาติ ที่แขวนลอยและถูกพัดพาปะปนกับกระแสน้ํา หรือตกลงจากชั้นบรรยากาศสูแหลงน้ํา
ผิวดิน และจมลงทับถมกันบริเวณพื้นดานลางของแหลงน้ําผิวดิน โดยแหลงน้ําผิวดินนั้นหมายรวมถึง แมน้ํา บึง
หนอง คลอง อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติอื่นๆ
“สั ตว หน าดิ น” หมายถึ ง สั ตว ที่อาศั ยอยู ในหรื ออยู บนตะกอนดิ นหรื อพื้ นท องน้ํ า ส วนใหญ
ประกอบดวยสัตวจําพวกที่ไมมีกระดูกสันหลัง เชน ไสเดือนน้ํา หนอนแดง ตัวออนแมลงปอ และตัวออนแมลงชีปะขาว
เปนตน จัดเปนผูบริโภคระดับแรกของหวงโซอาหารและเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําขนาดใหญอื่น ๆ
“เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน” หมายถึง ระดับความ
เขมขนสูงสุดของสารอันตรายในตะกอนดินที่สัตวหนาดินสามารถอาศัยได โดยไมเกิดอันตรายตอสัตวหนาดิน
อยางมีนัยสําคัญ
“เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหาร” หมายถึง
ระดับความเขมขนสูงสุดของสารอันตรายในตะกอนดินที่มนุษยสามารถรับประทานสัตวน้ําจากแหลงน้ําดังกลาว
โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยในระยะยาว
ข อ ๒ กรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพตะกอนดิ น ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น เพื่ อ คุ ม ครองสั ต ว ห น า ดิ น
(Framework) เพื่อการตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน มีดังนี้
(๑) เปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับเกณฑคุณภาพตะกอน
ดินในแหลงน้ําผิวดิน หากพบวาสูงกวาเกณฑฯ ใหดําเนินการในขอถัดไป
(๒) เปรี ย บเที ย บความเข ม ข น สารอั น ตรายในตะกอนดิ น ที่ ต รวจพบกั บ ค า ความเข ม ข น
สารอันตรายในตะกอนดินที่พบในธรรมชาติ หากพบต่ํากวาคาที่พบในธรรมชาติอาจถือวาไมมีนัยสําคัญและไม
ตองดําเนินการใด ๆ ทั้งนี้ หากพบสูงกวาคาที่พบในธรรมชาติ ใหดําเนินการในขอถัดไป
(๓) เปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับเกณฑคุณภาพตะกอนดิน
ในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน
- หากพบต่ํากวาเกณฑฯ หมายถึง สารอันตรายมีโอกาสเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน
นอยมาก ไมตองดําเนินการใด ๆ
- หากพบสูงกวาเกณฑฯ ไมเกิน ๓ เทา หมายถึง สารอันตรายมีโอกาสเกิดผลกระทบ
ตอสัตวหนาดิน ใหดําเนินการเฝาระวัง

๓
- หากพบสูงกวาเกณฑฯ ๓ เทาขึ้นไป หมายถึง สารอันตรายมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน
แนนอน ใหดําเนินการควบคุมการปลดปลอยสารอันตรายจากแหลงกําเนิด และ/หรือดําเนินการลดการปนเปอน
สารอันตรายในตะกอนดินดวยการขุดลอก หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผูประเมินควรศึกษาปจจัยที่อาจสงผลตอศักยภาพในการกอใหเกิดอันตรายตอสัตว
หนาดินเพิ่มเติมดวย ไดแก ขนาดของอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณซัลไฟด (Acid Volatile Sulfide) และปริมาณ
อินทรียคารบอน (Total Organic Carbon: TOC) เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพตะกอนดิน
ขอ ๓ เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน (น้ําหนักแหง) ตองเปนไป
ดังนี้
(๑) สารหนู (Arsenic) ตองไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๒) แคดเมียม (Cadmium) ตองไมเกิน ๐.๑๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๓) โครเมียม (Chromium) ตองไมเกิน ๔๕.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๔) ทองแดง (Copper) ตองไมเกิน ๒๑.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๕) ตะกั่ว (Lead) ตองไมเกิน ๓๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๖) ปรอท (Total Mercury) ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๗) นิกเกิล (Nickel) ตองไมเกิน ๒๗.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๘) สังกะสี (Zinc) ตองไมเกิน ๘๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(๙) พีเอเอชเอสทั้งหมด (Total PAHs) ตองไมเกิน ๑,๖๐๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๐) พีซีบีทั้งหมด (Total PCBs) ตองไมเกิน ๖๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๑) คลอรเดน (Chlordane) ตองไมเกิน ๓ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๒) ดีลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน ๒ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๓) สารดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) ตองไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๔) เอ็นดริน (Endrin) ตองไมเกิน ๒ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๕) เฮปตาคลอร อิพอกไซด (Heptachlor Epoxide) ตองไมเกิน ๒.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๖) ลินเดน (Lindane or gamma-BHC) ตองไมเกิน ๒.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๗) ท็อกซาฟน (Toxaphene) ตองไมเกิน ๐.๑ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๘) อะซินฟอส เอธิล (Azinphos-ethyl) ตองไมเกิน ๐.๐๒ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๙) อะซินฟอส เมธิล (Azinphos-methyl) ตองไมเกิน ๐.๐๖ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๒๐) มาลาไธออน (Malathion) ตองไมเกิน ๐.๖๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๒๑) อะทราซีน (Atrazine) ตองไมเกิน ๐.๓ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ขอ ๔ กรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดิ นเพื่อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหาร (Framework)
เพื่อการตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน มีดังนี้
(๑) หากพบตะกอนดิ น มี ค วามเข ม ข น ของมลสารสู ง เกิ น เกณฑ คุ ณ ภาพตะกอนดิ น เพื่ อ
คุมครองมนุษยผานหวงโซอาหาร ใหแจงเตือนการบริโภคสัตวน้ํา และ

๔
(๒) ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษยเฉพาะพื้นที่ หากพบวามีความเสี่ยงสูงเกินระดั บ
ยอมรับได ไดแก ความเสี่ยงต อการเกิดมะเร็ งสูงกวา ๑ ใน ๑๐๐,๐๐๐ หรื อคาสัดสวนความเสี่ยงอันตราย
(Hazard Quotient) มากกว า ๑ สํา หรับ สารไม กอมะเร็ ง ให ดํา เนิน มาตรการควบคุ มการปลดปล อย
แหลงกําเนิดมลสาร และ/หรือดําเนินการลดการปนเปอนมลสารในตะกอนดินดวยการขุดลอก หรือวิธีอื่นที่
เหมาะสม
ข อ ๕ เกณฑ คุ ณภาพตะกอนดิ นในแหล งน้ํ าผิ วดิ นเพื่ อคุ มครองมนุ ษย ผ านห วงโซ อาหาร (น้ํ าหนั ก
สารอินทรีย) สําหรับแหลงน้ําผิวดินที่มีการนําสัตวน้ํามาบริโภค ตองเปนไปดังนี้
(๑) อัลดริน (Aldrin) ตองไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๒) คลอรเดน (Chlordane) ตองไมเกิน ๓๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๓) ดีลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน ๑๖.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๔) สารดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) ตองไมเกิน ๒๔ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๕) เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) ตองไมเกิน ๒,๙๐๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๖) เอ็นดริน (Endrin) ตองไมเกิน ๓๖๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๗) เฮปตาคลอร (Heptachlor) ตองไมเกิน ๓ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๘) เฮปตาคลอร อิพอกไซด (Heptachlor Epoxide) ตองไมเกิน ๑.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๙) ลินเดน (Lindane หรือ gamma-BHC) ตองไมเกิน ๑๑ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๐) ไมเร็กซ (Mirex) ตองไมเกิน ๐.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๑) ท็อกซาฟน (Toxaphene) ตองไมเกิน ๖.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๒) เบนซ-เอ-แอนทราซีน (Benz[a]anthracene) ตองไมเกิน ๑,๐๘๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๓) เบนโซ-เอ-ไพรีน (Benzo[a]pyrene) ตองไมเกิน ๑๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๔) ไครซีน (Chrysene) ตองไมเกิน ๑๐๘,๐๐๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๕) เฮ็กซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) ตองไมเกิน ๔๙๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(๑๖) เฮ็กซะคลอโรบิวตะไดอีน (Hexachlorobutadiene) ตองไมเกิน ๔๒,๐๐๐ ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม
(๑๗) สารดีอีเอชพี (Bis (2-ethylhexyl) phthalate) หรือ DEHP) ตองไมเกิน ๑,๐๗๐
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
โดยปรับ ฐานเป น ความเข มข น สารอั นตรายในตะกอนดิน ต อน้ํ าหนั กอิน ทรี ยคาร บอนก อน
เปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหารตอไป ดวยการ
นําคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดิน (มก./กก.) มาหารดวยสัดสวนของปริมาณอินทรียคารบอน (เชน
1% TOC มีสัดสวนปริมาณอินทรียคารบอน เทากับ ๐.๐๑)
ขอ ๖ การเก็บตัวอยางตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน ใหเก็บดวยเครื่องมือเก็บตัวอยางทําจากวัสดุ
สังเคราะหหรือโลหะหลอดสนิม และรักษาสภาพตัวอยางดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส กอนการ
วิเคราะหในระยะเวลาไมเกิน ๒๘ วัน หรือแชแข็งที่อุณหภูมิ – ๑๘ องศาเซลเซียส เพื่อการวิเคราะหในภายหลัง
ทั้งนี้ วิธีการเก็บตัวอยางและอุปกรณในการเก็บตัวอยางจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสาร ดังตอไปนี้

๕
(๑) Methods for Collection, Storage and Manipulation of Sediments for
Chemical and Toxicological Analyses: Technical Manual
(๒) Sediment Sampling Guide and Methodologies (2nd Edition)
(๓) Sediment Sampling and Analysis Plan Appendix
(๔) Handbook for Sediment Quality Assessment: CSIRO, Bangor, NSW
(๕) วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๗ การเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะหมลสารกลุมโลหะหนัก ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดใน Test Methods Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods SW-846 - Method
3050B ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA 1996) หรือวิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ข อ ๘ การเตรี ย มตั ว อย า งตะกอนดิ น เพื่ อวิ เ คราะห มลสารสารพี ซีบี ทั้งหมด (Total PCBs) ให
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดใน Test Methods Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical
Methods SW-846 - Method 3540/3550 ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA
1996) หรือวิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๙ การเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะหมลสารกลุมสารอินทรีย ยกเวนสารพีซีบีทั้งหมด
(Total PCBs) ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดใน Test Methods Evaluating Solid Waste,
Physical/Chemical Methods SW-846 - Method 3540C/3550B/3545A ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอม
แหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA 1996) หรือวิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๑๐ การเตรียมและวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินวิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด (Total
Organic Carbon) ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดใน Methods For The Determination Of Total
Organic Carbon (TOC) In Soils And Sediments
ข อ ๑๑ วิ ธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพตะกอนดิ น ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ให ใ ช วิ ธี ก ารทดสอบตาม Test
Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององคการพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบสารหนู ในตะกอนดิ น ใหใชวิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือวิธี Graphite
Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือวิธี Atomic Absorption - Gaseous Hydride หรือวิธี
Atomic Absorption - Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๒) การตรวจสอบแคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล และสังกะสี ในตะกอนดิน ให
ใชวิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma – Mass Spectrometry หรือวิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือวิธี
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
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(๓) การตรวจสอบปรอทในตะกอนดิ น ให ใช วิ ธี Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือวิธี Mercury in
Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) หรือวิธี Atomic Fluorescence
Spectrometry - Mercury in Sediment and Tissue Samples หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๔) การตรวจสอบพีเอเอชเอสทั้งหมด เบนซ-เอ-แอนทราซีน เบนโซ-เอ-ไพรีน และไครซีน
ในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography–Polynuclear Aromatic Hydrocarbons หรือวิธี Thermal
Extraction/Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (TE/GC/MS) – Semivolatile Organic
Compounds (PAHs and PCBs) หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography-Polynuclear
Aromatic Hydrocarbons หรื อวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR)
Spectrometry for Semivolatile Organics: Capillary Column หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๕) การตรวจสอบพีซีบีทั้งหมดในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography - Polychlorinated
Biphenyls (PCBs) หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile
Organic Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๖) การตรวจสอบอัลดริน คลอรเดน ดีลดริน สารดีดีทีทั้งหมด เอ็นโดซัลแฟน เอ็นดริน เฮปตาคลอร
เฮปตาคลอรอิพอกไซด ลินเดน และไมเร็กซในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography - Organochlorine
Pesticides หรือวิธี Gas Chromatography - Atomic Emission Detection (GC/AED) หรือวิธี Gas
Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile Organic Compounds หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๗) การตรวจสอบท็อกซาฟนในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography - Organochlorine
Pesticides หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile Organic
Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๘) การตรวจสอบอะซินฟอสเอธิลในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography - Atomic
Emission Detection (GC/AED) หรือวิธี Gas Chromatography – Organophosphorus Compounds หรือวิธี
อื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๙) การตรวจสอบอะซินฟอสเมธิล และมาลาไธออนตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography Atomic Emission Detection (GC/AED) หรือวิธี Gas Chromatography – Organophosphorus Compounds
หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) – Semi volatile Organic Compounds หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๑๐) การตรวจสอบอะทราซีนในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography – Phenols
หรือวิธี Gas Chromatography - Atomic Emission Detection (GC/AED) หรือวิธี Gas Chromatography
– Organophosphorus Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๑๑) การตรวจสอบสารทีซีดีดีในตะกอนดิน ใหใชวิธี High-Resolution Gas Chromatography/
Low Resolution Mass Spectrometry (HRGC/LRMS) – Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDD) and
Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) หรือวิธี High-Resolution Gas Chromatography/High -
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Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS) – Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDD) and
Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๑๒) การตรวจสอบเฮ็กซะคลอโรเบนซีนในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography Organochlorine Pesticides หรือวิธี Gas Chromatography - Atomic Emission Detection (GC/AED) หรือ
วิธี Gas Chromatography: Capillary Column Technique – Chlorinated Hydrocarbons หรือวิธี Gas
Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS) – Semivolatile Organic Compounds หรือวิธี Thermal
Extraction/ Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS) – Semi volatile Organic
Compounds (PAHs and PCBs) หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR)
Spectrometry for Semivolatile Organics: Capillary Column หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๑๓) การตรวจสอบเฮ็กซะคลอโรบิวตะไดอีนในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography –
Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors หรือวิธี Gas Chromatography: Capillary
Column Technique – Chlorinated Hydrocarbons หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) – Volatile Organic Compounds หรือวิธี Vacuum Distillation/Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (VD/GC/MS) – Volatile Organic Compounds หรือวิธี Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile Organic Compounds หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier
Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry for Semi volatile Organics: Capillary Column หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๑๔) การตรวจสอบสารดีอีเอชพีในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography/Electron
Capture Detection (GC/ECD) – Phthalate Esters หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) - Semi volatile Organic Compounds หรือวิธี Gas Chromatography/Fourier Transform
Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry for Semi volatile Organics: Capillary Column หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

