
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ให้เหมาะสมกับการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการก้าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของคุณภาพน ้าทะเลให้มีความชัดเจน  
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ส้าหรับการเฝ้าระวัง  ติดตามตรวจสอบคุณภาพของน ้าทะเล  และเพ่ือเป็นเกณฑ์ทั่วไป
ส้าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๓๙/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามกฎหมาย  
และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั งที่  ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเล  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี  
“น ้าทะเล”  หมายความว่า  น ้าทั งหมดในเขตน่านน ้าไทย  แต่ไม่รวมถึง  น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
“น่านน ้าไทย”  หมายความว่า  บรรดาน่านน ้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของประเทศไทย  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
“ค่าความโปร่งใสต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความโปร่งใสต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“ค่าความเค็มต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความเค็มต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“เขตกันชน”  หมายความว่า  เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน ้าทะเล  

โดยเขตกันชนมีพื นที่นับตั งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน ้าทะเลด้านที่มีคุณภาพน ้าทะเลต่้ากว่าออกไปเป็น
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน 

หมวด  ๑ 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตนา่นน ้าไทย 

 
 

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน ้าไทยออกเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี    

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๓.๑ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล  
ที่มิได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตามประกาศนี  

  ๓.๒ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล 
ที่มีปะการัง  โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน ้า  นับจากเส้นตรงที่ลากตั งฉากกับ 
เส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ๓.๓ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ
ก้าหนดให้เป็นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

  ๓.๔ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดให้เป็นเขตเพ่ือการว่ายน ้าหรือใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการทางน ้า  
หรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง  ก้าหนดเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ 

  ๓.๕ คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  ได้แก่   
   (๑) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า   

   (๒) แหล่งน ้าทะเลในเขตท่าเรือ  เขตจอดเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย 

   (๓) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดท่าเทียบเรือ  ที่รับเรือขนาดตั งแต่  ๕๐๐  ตันกรอส  
ขึ นไป  หรือความยาวหน้าท่า  ตั งแต่  ๑๐๐  เมตรขึ นไป  หรือมีพื นที่ท่าเทียบเรือรวม  ตั งแต่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ขึ นไป  โดยมีขอบเขตนับตั งแตแ่นวประชิดท่าเทียบเรอืออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวราบกับผิวน ้า 

  ๓.๖ คุณภาพน ้าทะเลส้าหรับเขตชุมชน  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชน
ที่มีประกาศก้าหนดให้เป็นเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือกรุงเทพมหานคร  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า 

ข้อ ๔ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๑  ต้องมีมาตรฐาน  ดังต่อไปนี  
  ๔.๑ ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๒ ไม่มีน ้ามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๓ สีของน ้าทะเลอยู่ใน  Scale  ของสารละลาย  Forel - Ule  ซึ่งมีค่าตั งแต่  ๑ - ๒๒ 
  ๔.๔ กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  คือ  ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ  

เช่น  กลิ่นน ้ามัน  กลิ่นก๊าซไข่เน่า  กลิ่นสารเคมี  กลิ่นขยะ  กลิ่นเน่า  เป็นต้น  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัด 
ต้องเป็นเอกฉันท์ 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๔.๕ อุณหภูมิ  (Temperature)  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส
จากสภาพธรรมชาติ 

  ๔.๖ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าระหว่าง  ๗.๐ - ๘.๕   
  ๔.๗ ความโปร่งใส  (Transparency)  มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ  ๑๐  

จากค่าความโปร่งใสต่้าสุด   
  ๔.๘ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกินผลรวม 

ของค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  หรือ  ๑  เดือน  หรือ  ๑  ปี  บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั น ๆ   
โดยค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  ให้วัดทุกชั่วโมง  หรืออย่างน้อย  ๕  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ค่าเฉลี่ย  ๑  เดอืน  
ให้วัดทุกวันหรอือย่างนอ้ย  ๔  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ใน  ๑  เดือน  ณ  เวลาเดียวกัน  และค่าเฉลีย่  
๑  ปี  ให้วัดทุกเดือน  ณ  วันที่และเวลาเดียวกัน 

  ๔.๙ ความเค็ม  (Salinity)  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่าความเค็ม
ต่้าสุด 

  ๔.๑๐ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   
๐.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 

  ๔.๑๑ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๔  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑,๐๐๐  เอ็มพีเอ็นต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๗๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๑๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๔.๑๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๗ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๘ แคดเมียม  (Cadmium)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๙ โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๐ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๔.๒๑ ตะกั่ว  (Lead)  มีค่าไม่เกิน  ๘.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๒ ทองแดง  (Copper)  มีค่าไม่เกิน  ๘  ไมโครกรัมต่อลิตร 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๔.๒๓ แมงกานีส  (Manganese)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๔ สังกะสี  (Zinc)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๕ เหล็ก  (Iron)  มีค่าไม่เกิน  ๓๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๖ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  มีค่าไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๗ ฟีนอล  (Phenol)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๘ ซัลไฟด์  (Sulfide)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๙ ไซยาไนด์  (Cyanide)  มีค่าไม่เกิน  ๗  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๐ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ต้องตรวจไม่พบ 
  ๔.๓๑ สารหนู  (Arsenic)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๒ กัมมันตภาพรังสี  (Radioactivity)  มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา  (Alpha)  

ไม่เกิน  ๐.๑  เบคเคอเรลต่อลิตร  ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม - ๔๐   
มีค่าไม่เกิน  ๑.๐  เบคเคอเรลต่อลิตร 

  ๔.๓๓ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  นาโนกรัม 
ต่อลิตร 

  ๔.๓๔ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน  ได้แก่ 
   (๑) อัลดริน  (Aldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๑.๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๒) คลอเดน  (Chlordane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๔  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๓) ดีดีที  (DDT)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๔) ดิลดริน  (Dieldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑๙  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๕) เอลดริน  (Endrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๒๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๖) เอ็นโดซัลฟาน  (Endosulfan)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๘๗  ไมโครกรัมตอ่ลติร 
   (๗) เฮปตาคลอร์  (Heptachlor)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๓๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๘) ลินเดน  (Lindane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๕ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น  ได้แก่ 
   (๑) อะลาคลอร์  (Alachlor)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๒) อะเมทธริน  (Ametryn)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๓) อะทราซีน  (Atrazine)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๔) คาร์บาริล  (Carbaryl)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๕) คาร์เบนดาซิม  (Carbendazim)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๖) คลอไพริฟอส  (Chlorpyrifos)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๗) ไซเปอร์เมธทริน  (Cypermethrin)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๘) ๒,๔-ดี  (2,4-D)  ต้องตรวจไม่พบ 

้หนา   ๑๓๙
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   (๙) ไดเอรอน  (Diuron)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๐) ไกลโฟเซท  (Glyphosate)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๑) มาลาไธออน  (Malathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๒) แมนโคเซบ  (Mancozeb)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๓) เมทธิล  พาราไธออน  (Methyl  Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๔) พาราไธออน  (Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๕) โปรพานิล  (Propanil)  ต้องตรวจไม่พบ 
ข้อ ๕ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๒  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๕.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ 
  ๕.๒ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๖  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๕.๓ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
ข้อ ๖ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๓  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๖.๑ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๖.๒ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๖.๓ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๗๐๐  ไมโครกรัม - ไนโตรเจน 

ต่อลิตร 
ข้อ ๗ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๔  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๗.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๗.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   

๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๗.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๔ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  1๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๕ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๗.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 

้หนา   ๑๔๐
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ข้อ ๘ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๕  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๘.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส  

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๘.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรมั

ต่อลิตร 
  ๘.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๘.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๘.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๙ คุณภาพน ้าทะเล  ตามข้อ  ๓.๖  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๙.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๙.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๙.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๙.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๙.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ  ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  หรือคุณภาพน ้าทะเล

ส้าหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  
หรือการนันทนาการ  แล้วแต่กรณี  มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตพื นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไป  
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด   
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ข้อ  ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓  จะต้องก้าหนดเขตกันชน  (Buffer  
Zone)  ระหว่างคุณภาพน ้าทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย  โดยมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชน  
(Buffer  Zone)  จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลที่อยู่ติดต่อกัน   
เว้นแต่ 

  ๑๑.๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง  ไม่ได้ก้าหนด 
ค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้  ค่ามาตรฐานน ้าทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่ได้มีการก้าหนดไว้ 

  ๑๑.๒ การแบ่งประเภทคณุภาพน ้าทะเลใด  ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลไว ้ 
โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ  ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชนต้องมีค่า 
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่มีการก้าหนดไว้  
เป็นตัวเลข 

หมวด  ๒ 
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน า้ไทย 

 
 

ข้อ  ๑๒ ให้ท้าการเก็บตัวอย่างน ้าทะเล  ดังนี  
  ๑๒.๑ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกน้อยกว่า  ๕  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๒ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๕ - ๒๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  กึ่งกลางน ้า  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๓ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๒๐ - ๔๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๑๐  เมตร  ๒๐  เมตร  ๓๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร 
  ๑๒.๔ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๔๐ - ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๒๐  เมตร  ๔๐  เมตร  ๘๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๕ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกมากกว่า  ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ที่ทุก ๆ  ความลึก  ๕๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๖ หาก  ณ  จุดตรวจสอบมีความลึกของน ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๑  เมตร   

ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน ้า  เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  
Coliform  Bacteria)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  และแบคทีเรีย
กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน ้า  ๓๐  เซนติเมตร   
ส้าหรับวัตถุลอยน ้า  สี  ความโปร่งใส  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง  แต่ให้ตรวจวัด   
ณ  จุดตรวจสอบ 
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ข้อ  ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลในช่วงเวลาตั งแตน่ ้าลงถงึน ้าลงต่้าสุด  เฉพาะในบริเวณที่ไดร้บั
อิทธิพลจากน ้าขึ นน ้าลง 

ข้อ  ๑๔ การเก็บตัวอย่างน ้าทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดในคู่มือการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่ก้าหนดไว้ใน  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,  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)  หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศก้าหนด  และให้มีการด้าเนินการเพ่ือลดผลการรบกวนจากคลอไรด์  หรือมีการ  Pre - concentration  
ก่อนการวิเคราะห์ 

ข้อ  ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเล  ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี  
  ๑๕.๑ วัตถุลอยน ้า  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ให้สังเกตบริเวณผิวน ้า 
  ๑๕.๒ สี  ให้ใช้วิธีสังเกตโดยเทียบกับ  Forel-Ule  Color  Scale   
  ๑๕.๓ กลิ่น  ให้ใช้วิธีการดมกลิ่น  โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า  ๓  คน  และ 

เก็บตัวอย่างในขวดแก้ว  หรือ  TFE - line  ๒  ขวดต่อ  ๑  จุดเก็บตัวอย่าง  ท้าการตรวจวัดทันที 
เมื่อถึงจุดตรวจวัด  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ 

  ๑๕.๔ อุณหภูมิ  (Temperature)  ให้ใช้  Thermometer  หรือ  Electrical  Sensor  
Method 

  ๑๕.๕ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง  (pH  Meter)  
หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน ้าทะเลด้วย  Spectrophotometric  Determination   

  ๑๕.๖ ความโปร่งใส  (Transparency)  ให้ใช้แผ่น  Secchi  Disc  ส้าหรับตรวจวัด
น ้าทะเล 

  ๑๕.๗ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ให้ใช้วิธี  Gravimetric  Method 
  ๑๕.๘ ความเค็ม  (Salinity)   ให้ ใช้วิธี   Argentometric  หรือวิธี   Electrical  

Conductivity  Method  หรือวิธี  Density  หรือวิธี  Refractometer 
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  ๑๕.๙ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Fluorescence  Spectrophotometry   

  ๑๕.๑๐ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  ให้ใช้วิธี  Azide  Modification  
Method  หรือวิธี  Membrane  Electrode  Method  หรือวิธี  Winkler  Method 

  ๑๕.๑๑ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  ให้ใช้วีธี  
Multiple  Tube  Fermentation  Technique   

  ๑๕.๑๒ แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)   และ
แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้ใช้วิธี  Membrane  Filter  Technique 

  ๑๕.๑๓ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  ให้ใช้วิธี  Cadmium  Reduction  
Method  เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน  แล้วใช้วิธี  Colorimetric  Method   

  ๑๕.๑๔ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  ให้ใช้วิธี  Colorimetric  
Method 

  ๑๕.๑๕ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  ให้ใช้วิธี  Phenol - Hypochlorite  
Method 

  ๑๕.๑๖ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  
Cold - Vapor/Hydride  Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  
Cold - Vapor/  Hydride  Generation - Atomic  Fluorescence  Spectrmetric  Method  หรือวธิี  
Inductively  Coupled  Plasma 

  ๑๕.๑๗ แคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  ตะกั่ว  
(Lead)  และทองแดง  (Copper)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Electrothermal  
Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๘ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิ ธี   Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  
หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๙ แมงกานีส  (Manganese)  สังกะสี  (Zinc)  และเหล็ก  ( Iron)  ให้ใช้วิธี  
Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Flame  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือ
วิธี  Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  
Plasma  Method 

  ๑๕.๒๐ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  ให้ใช้วิธี  SPADNS  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๑ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  ให้ใช้วิธี  N,  N - diethyl - p - 

phenylenediamine  Method 
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  ๑๕.๒๒ ฟีนอล  (Phenol)  ให้ใช้วิธี  Distillation  ตามด้วย  Aminoantipyrine  
Colorimetric  Method   

  ๑๕.๒๓ ซัลไฟด์  (Sulfide)  ให้ใช้วิธี  Methylene  Blue  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๔ ไซยาไนด์  (Cyanide)  ให้ใช้วิธี  Pyridine  Barbituric  Acid  Colorimetric  

Method 
  ๑๕.๒๕ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  

ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Electron  Capture  Detector 
  ๑๕.๒๖ สารหนู  (Arsenic)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Hydride  

Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Electrothermal  Atomic  
Absorption  Spectrometric  Method  หรื อ วิ ธี   Inductively  Coupled  Plasma  Method   
ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์ 

  ๑๕.๒๗ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวธิี  Gas  Chromatography  with  Flame  Photometric  Detector  หรอื
วิ ธี   Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิ ธี   High  Performance  Liquid  
Chromatography - ICP - MS 

  ๑๕.๒๘ กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ให้ใช้วิธี  Evaporation  กัมมันตภาพรังสี
รวมแอลฟา  (Alpha)  ให้ใช้วิธี  Co - precipitation  และโปตัสเซียม - ๔๐  ให้ใช้วิธี  Gamma  
Spectrometry  (USEPA)  หรือวิธีค้านวณจากค่า  Salinity   

  ๑๕.๒๙ สารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชและสัตว์   ให้ ใช้วิ ธี   Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิธี  
High  Performance  Liquid  Chromatography  (HPLC) 

ข้อ  ๑๖ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตร ี ปฏิบัตหิน้าที่ 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 
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