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บทที่ 1 
บทน ำ  

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้้า ที่ราบชายฝั่งทะเล เขตภูเขา 
ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ 
และทิวเขาบรรทัด วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาสูงสุดคือ เขาตะแบงใหญ่ เป็นภูเขาที่กั้นพรมแดนไทยกับกัมพูชา เขต
ที่ราบลุ่มแม่น้้า เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าอยู่ทางตอนเหนือของภาค อยู่ระหว่างเทือกเขาสันก้าแพง และเทือกเขาจันทบุรี เขตที่
ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีแม่น้้าหลาย
สายไหลผ่านแม่น้้าสายส้าคัญของภาคตะวันออกสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 สายประกอบไปด้วย 1. แม่น้้าบางปะกง หรือ
แม่น้้าปราจีนบุรี เป็นแม่น้้าสายที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก มีต้นก้าเนิดอยู่ที่เทือกเขาสันก้าแพง และเทือกเขาจันทบุรี 
และไหลลงทะเลที่ อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. แม่น้้าระยอง มีต้นก้าเนิดที่จังหวัดชลบุรี ไหลลงทะเลที่จังหวัด
ระยอง 3. แม่น้้าเวฬุ มีต้นก้าเนิดที่เทือกเขาจันทบุรี และไหลลงทะเลที่จังหวัดจันทบุรี และ 4. แม่น้้าจันทบุรี 
 ตามที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้มีความ
รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัด
นครนายกจังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และเข้าร่วมเป็นคณะท้างานของ
คณะกรรมการลุ่มน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ศวภ.ตอ.จึงจัดท้าโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอน
ดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ประจ้าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
และ เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้้าประจ้าปี พ.ศ.2561 ส้าหรับใช้ในการจัดข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าประจ้าปี 2561 ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่างๆในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
 1.2.2 เพ่ือจัดท้าข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้้าและตะกอนดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออกประจ้าปี พ.ศ.2561 
 1.2.3 เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้้ าและตะกอนดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ า                          
ภาคตะวันออกประจ้าปี พ.ศ.2561 
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1.3 เป้ำหมำย  
 1.3.1 ตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้ าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก                       
จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจ้าปี 2561 
 1.3.2 จัดท้ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก                    
ประจ้าปี พ.ศ. 2561 
 1 .3 .3  ด้ า เนิ น การเก็ บ ตั วอย่ า งวิ เค ราะห์ คุณ ภ าพน้้ า ในแหล่ งน้้ าผิ วดิ น พ้ื นที่ ลุ่ มน้้ าภ าคตะวันออก                   
จ้ าน วน  3 ครั้ งต่ อปี  ประกอบไปด้ วย   1. ฤดู หน าว  (เดื อน ตุ ล าคม  2560-มกราคม 2561)  2. ฤดู ร้อน                          
(เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561) และ 3.ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2561) รวมทั้งสิ้น จ้านวน 36 จุด 
 1.3.4 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้ าผิวดิน พ้ืนที่ลุ่มน้้ าภาคตะวันออก                    
จ้ านวน  3  ครั้ งต่ อปี  ประกอบไปด้ วย   1. ฤดูหนาว (เดื อนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)  2. ฤดู ร้อน                          
(เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561) และ 3.ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2561) รวมทั้งสิ้น จ้านวน 36 จุด 
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)  
 
1.5 วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน กิจกรรม กำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
1 ส้ารวจพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้า และขออนุมัติโครงการ ต.ค. 60  
2 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1  (ฤดูหนาว) ต.ค.60 - ม.ค.61  
3 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2  (ฤดูร้อน) ก.พ. - พ.ค. 61  
4 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 3  (ฤดูฝน) มิ.ย. - ก.ย.61  
6 สรุปผลการด้าเนินงาน ต.ค. - พ.ย.61  
7 จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงาน พ.ย.61  

1.6 งบประมำณทั้งโครงกำร  

 งบด้าเนินงานประจ้าปี 2561 ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  

 

1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ข้อมูลคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาพตะวันออก ประจ้าปี 2561 ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน  
 1.7.2 รายงานข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออกประจ้าปี                 
พ.ศ. 2561 
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1.8 กำรประเมินผล  

 ได้รับข้อมูลจากตรวจติดตามคุณภาพน้้ าและตะกอนดินในแหล่งน้้ าผิวดิ นในพ้ืนที่ลุ่ มน้้ าภาคตะวันออก                        
ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจุดเก็บตัวอย่างน้้า และด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดิน 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (คิดเป็นจ้านวนตัวอย่างน้้าและดินตะกอนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 173 ตัวอย่าง และ
รายการวิเคราะห์ทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 2,851 รายการ)   

 
1.9 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1.10 คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน   กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้้าปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร ลักษณะลุ่มน้้าวางตัวอยู่ในแนวทิศ
ตะวันออก–ตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐ 02'  เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 14๐ 28'  เหนือและอยู่ ระหว่างเส้นแวงที่ 101๐ 
10'  ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 33'  ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
    ทิศเหนือ   ติดกับ ลุ่มน้้ามูล 
    ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดกับ ลุ่มน้้าบางปะกง 
    ทิศตะวันออก   ติดกับ ลุ่มน้้าโตนเลสาป 
   พ้ืนที่ต้นน้้ามีต้นก้าเนิดจากทิวเขาสันก้าแพงซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
ทางตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวนัก นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ราบระหว่างแม่น้้า และ
พ้ืนที่ราบด้านตะวันตกของลุ่มน้้า แม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้า ได้แก่ แม่น้้าปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้้าสาขาของแม่น้้าบางปะกง              
เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้้า 2 สาย คือ แม่น้้าหนุมาน และแม่น้้าพระปรง แม่น้้าปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบ
กับแม่น้้านครนายกที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้้าบางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย 
     สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ส้าหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าปราจีนบุรี      
ในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้าปราจีนบรุ ี ร้อยละของพ้ืนที ่

จังหวัด 
ร้อยละของพ้ืนที ่
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี(ตร.กม.) (ไร)่ 

นครราชสมีา 20,787.92 71.43 44,641 0.34 0.74 
บุรีรมัย ์ 10,085.79 0.07 42 0.001 0.001 
นครนายก 2,141.67 83.12 51,952 3.88 0.86 
ปราจีนบรุ ี 5,005.25 4,715.39 2,947,117 94.21 48.86 
ฉะเชิงเทรา 5,167.35 163.62 102,262 3.17 1.70 
สระแก้ว 6,891.57 4,079.70 2,549,813 59.20 42.27 
จันทบุร ี 6,370.03 538.06 336,286 8.45  5.57 

รวม 9,651.38 6,032,112  100 
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ภาพที่ 2.1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
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 2.1.2 ระบบลุ่มน้้า 
   ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีล้าน้้าสายหลัก คือ แม่น้้าปราจีนบุรี และล้าน้้าสาขาคลองพระสทึง ล้าน้้าสาขา คลองพระ
ปรง และล้าน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน ล้าน้้าสายหลัก แม่น้้าปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้้าพระปรงกับแม่น้้าหนุ
มาน ที่บ้านตลาดใหม่ อ้าเภอกบินทร์บุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอ้าเภอกบินทร์บุรีผ่านอ้าเภอศรีมหาโพธิ 
อ้าเภอประจันตคาม อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง แบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนออกเป็น                 
4 ลุ่มน้้าสาขา ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้า ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
และภาพที ่2.3 ตามล้าดับ สรุปรายละเอียดแต่ละลุ่มน้้าสาขา ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขา ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
 

ลุ่มน้้าสาขา 
พ้ืนที่ ร้อยละของพ้ืนที ่

ในลุ่มน้้าปราจีนบรุ ี

ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน 

(ตร.กม.) (ไร)่ จังหวัด อ้าเภอ 
คลองพระสทึง 2,639.36 1,649,601 27.35 - สระแก้ว - วังน้้าเย็น คลองหาด 

เขาฉกรรจ์ และวังสมบรูณ ์

แม่น้้าพระปรง 2,688.59 1,680,368 27.86 - สระแก้ว - วัฒนานคร และเมืองสระแก้ว 
แม่น้้าหนุมาน 2,142.81 1,339,257 22.20 - ปราจีนบรุ ี - นาด ี
แม่น้้าปราจีนบรุีตอนล่าง 2,180.62 1,362,886 22.59 - ปราจีนบรุ ี - เมืองปราจนีบุร ี

บ้านสรา้ง และศรีมโหสถ 

รวม 9,651.38 6,032,112 100   

 
   2.1.2.1. ลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ 1 กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอวังน้้าเย็น อ้าเภอ               
คลองหาด อ้าเภอเขาฉกรรจ์ และกิ่งอ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,649,601 ไร่ อาณาเขตด้านทิศ
เหนือติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาโตนเลสาปตอนบนและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดลุ่มน้้าหลัก
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้้าสาขา แม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน                      
มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตาพลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรีไหลผ่านเขตอ้าเภอวังน้้าเย็น เขตอ้าเภอ              
เขาฉกรรจ์ และเขตอ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบกับคลองพระปรงที่บ้านท่าช้าง ล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญ 
ได้แก่ คลองพลอก คลองกะวัดกองใหญ่ คลองกัดตะนาวใหญ่คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ่ คลองวังจิก เป็นต้น 
   2.1.2.2. ลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง ประกอบด้วย 2 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองสระแก้ว และอ้าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,680,368 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขา
โตนเลสาปตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสาย หลักตอนบนและ
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน มีต้นก้าเนิดจากภูเขียว เขาห้วยชัน เขาขมิ้น เขาเขียว เขาอีด่าง และเขาเทียน มีทิศทางการไหล
จากด้านตะวันออกไปทางด้านตะวันตก จากอ้าเภอวัฒนานครไปสู่อ้าเภอเมืองสระแก้ว คลองสายรองที่ไหลลงสู่คลองพระ
ปรง ได้แก่ คลองยาง คลองมนโท คลองท่ากระบาก คลองยายเมือง นอกจากนี้ยังมีห้วยขนาดเล็กอีกหลายสายที่ไหลลงสู่
คลองพระปรง เช่น ห้วยชัน ห้วยเกลือ ห้วยไคร้ 
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ภาพที่ 2.2 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
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   2.1.2.3. ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน  ครอบคลุมพ้ืนที่ อ้าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  พ้ืนที่ทั้งหมด
1,339,257 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง ทิศใต้ติดลุ่มน้้าสาขา
คลองพระปรงและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลัก
ตอนบน มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เทือกเขาสันก้าแพงเขาเกือกม้า ภูสามง่าม เขาว่าน 
และเขาใหญ่ ไหลผ่านเขตอ้าเภอนาดี มาบรรจบกับแม่น้้าพระปรง ที่บ้านตลาดใหม่ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ล้าน้้าย่อยท่ีส้าคัญ ได้แก่ ห้วยใสน้อย ล้าน้้าใสใหญ่ ล้าพระยาธาร และห้วยโสมง 
   2.1.2.4. ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีตอนล่าง ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี               
อ้าเภอบ้านสร้าง และอ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,362,886 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดลุ่ม
น้้าสาขาแม่น้้านครนายกและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขา แม่น้้าปราจีนบุรี
สายหลักตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางปะกงสายหลัก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าบางปะกงสายหลักและลุ่มน้้าสาขานครนายก 
 
2.2 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าบางปะกง 
 2.2.1 สภาพภูมิประเทศ 
   ลุ่มน้้าบางปะกง เป็นลุ่มน้้าส้าคัญในภาคตะวันออกของประเทศ มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 10,707.48 ตร.
กม. มีพ้ืนที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐ 09' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 14๐ 32' เหนือ             
และระหว่างเส้นแวงที่ 100๐ 52 ' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 102๐00' ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุ่มน้้าป่าสักและ                      
ลุ่มน้้ามูล ทิศใต้ติดกับลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้าปราจีนบุรีและทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้า
เจ้าพระยาและอ่าวไทย 
   สภาพทั่วไปของลุ่มน้้าบางปะกงพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของ
แม่น้้านครนายก ส่วนทางตอนใต้และทางตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน้้ามีเทือกเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าสาขาสายต่างๆ ได้แก่ คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด 
โดยแม่น้้านครนายกมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้และมาบรรจบกับแม่น้้าปราจีนบุรีซึ่งไหลเข้ามาทางฝั่ง
ซ้ายที่บริเวณเหนืออ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนจะไหลลงทางใต้ผ่านที่ราบต่้าในเขตอ้าเภอบางคล้า                
และอ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และไหลลงอ่าวไทยที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ล้าน้้าสาขาของที่ส้าคัญของแม่น้้าบางปะกงประกอบด้วย แม่น้้านครนายกที่อยู่ทางทิศเหนือ คลองใหญ่ 
คลองหลวง และคลองท่าลาด (รวมคลองระบม และคลองสียัด) ซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาทางตอนใต้ของลุ่มน้้า และยังมี
แม่น้้าปราจีนบุรี ซ่ึงถูกจัดเป็นลุ่มน้้าประธานลุ่มน้้าหนึ่งก็เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าบางปะกงด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. แม่น้้าบางปะกง เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้้านครนายกกับแม่น้้าปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน             
ที่ บริเวณต้าบลบางแตน อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหลผ่านมาจากทิศเหนือผ่านที่ราบต่้าตอนกลางและไหล
ผ่านตอนล่างลงสู่ทิศใต้ และออกสู่อ่าวไทยที่ต้าบลปากน้้า อ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ 
แม่น้้านครนายกและคลองท่าลาด 
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  2. แม่น้้านครนายก มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เขาสูง เขาแก้ว เขาสาม
ยอด และเขาเขียว แม่น้้านครนายก ไหลผ่านเขตอ้าเภอเมืองนครนายก เขตอ้าเภอบ้านนา และเขตอ้าเภอองครักษ์ ไป
บรรจบกับแม่น้้าบางปะกงที่อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้้าโยธกา”ความยาวประมาณ 130 
กิโลเมตร ส่วนล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญได้แก่ คลองนางรอง คลองวังตะไคร้ คลองแม่น้้าบางปลากด คลองโบด คลองจมูกกลวง 
คลองเหมือง คลองสาริกา คลองห้วยทราย และคลองบ้านนา 
   3. ล้าน้้าสาขาคลองท่าลาด มีต้นก้าเนิดจากการรวมตัวกันของคลองระบมและคลองสียัด และไหลออกสู่
แม่น้้าบางปะกงที่บริเวณต้าบลปากน้้า อ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฝายที่ส้าคัญ ได้แก่ ฝายคลองท่าลาด 
   ส้าหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าบางปะกงในเขตจังหวัดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2.3 สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไป แสดงดังภาพที ่2.3  

ตารางที่ 2.3 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน้้าบางปะกง 

 

  

 

 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
พื้นที่ในเขตลุ่มน้้าบางปะกง ร้อยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
ร้อยละของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้าบางปะกง (ตร.กม.) (ไร่) 

กรุงเทพมหานคร 1,573.52 445.27 278,292 28.30 4.16 

จันทบุรี 6,374.03 1.21 756 0.02 0.01 

ฉะเชิงเทรา 5,167.35 4,995.84 3,122,402 96.68 46.66 

ชลบุร ี 4,463.04 2,104.95 1,315,593 47.16 19.66 

นครนายก 2,141.67 1,804.37 1,127,733 84.25 16.85 

นครราชสีมา 20,787.92 0.13 79 0.0006 0.001 

ปทุมธานี 1,517.06 351.34 219,591 23.16 3.28 

ปราจีนบุรี 5,005.25 285.13 178,209 5.70 2.66 

สมุทรปราการ 953.86 533.81 333,628 55.96 4.99 

สระแก้ว 6,891.57 0.12 76 0.002 0.001 

สระบุรี 3492.18 185.31 115,816 5.31 1.73 

รวม 10,707.48 6,692,176  12.66 
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ภาพที ่2.3 สภาพภูมิประเทศและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าบางปะกง 
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 2.2.2 ระบบลุ่มน้้า 
   การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าบางปะกง ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานี
อุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา              
การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากร
น้้า) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
ในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการให้
ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของ
หน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันกั้นน้้าท่วม และการส้ารวจ
สนามในบางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการ
ก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าบางปะกงออกเป็น 4 ลุ่มน้้าสาขา รายละเอียดมีดังนี้ 
   2.2.2.1 ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้านครนายก ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองนครนายก อ้าเภอบ้านนา 
อ้าเภอปากพลี และอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าหลักแม่น้้าป่าสัก และลุ่มน้้าหลักมูล 
ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบนและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง  ทิศใต้ติด
ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้้าสาขาบางปะกงสายหลัก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าหลักเจ้าพระยา 
  2.2.2.2. ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาด ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ คือ อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอสนามชัยเขต 
อ้าเภอราชสาส์น อ้าเภอแปลงยาว และอ้าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้า
ปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง 
ทิศใต้ติดลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางปะกงสายหลัก 
  2.2.2.3. ลุ่มน้้าสาขาคลองหลวง ประกอบด้วยพ้ืนที่ 5 อ้าเภอ 1 กิ่งอ้าเภอ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ้าเภอ
พานทอง อ้าเภอพนัสนิคม อ้าเภอบ่อทอง อ้าเภอหนองใหญ่ อ้าเภอบ้านบึง และก่ิงอ้าเภอเกาะจันทร์ 
  2.2.2.4. ลุ่มน้้าสาขาที่ราบแม่น้้าบางปะกง ประกอบด้วย 5 อ้าเภอและ 1 กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อ้าเภอบางคล้า อ้าเภอบางปะกง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบ้านโพธิ์ และกิ่งอ้าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้านครนายก ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาแม่ปราจีนบุรีสายหลัก
ตอนล่างและลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาด ทิศใต้ติดลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก และอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าหลัก
เจ้าพระยา 
  รายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าบางปะกง 4 ลุ่มน้้าสาขา แสดงดังตารางที่ 2.4 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน้้าสาขา
และระบบลุ่มน้้าบางปะกง ดังแสดงในภาพที ่2.4 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.4 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขาต่างๆ ในลุ่มน้้าบางปะกง 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที ่ ร้อยละของพื นที ่

ในลุม่น ำ้ปรำจนีบุรี 
ครอบคลุมพื นที่บำงส่วน 

(ตร.กม.) (ไร่) จังหวัด อ้ำเภอ 
แม่น ้ำนครนำยก 
 
 
 
 
 

1,777.64 
 
 
 
 

1,111,024 
 
 
 
 

16.60 
 
 

- ฉะเชิงเทรำ 
- นครนำยก 
 
- นครรำชสีมำ 
- ปรำจีนบรุ ี
- สระบุร ี

- บำงน ำ้เปรี ยว 
- บ้ำนนำ ปำกพลี เมืองนครนำยก และ 
องครักษ ์
- ปำกช่อง 
- บ้ำนสรำ้ง ประจันตคำม และเมือง 
- แก่งคอย และมวกเหล็ก 

คลองท่ำลำด 
 
 
 
 
 

2,929.46  
 
 
 
 
 

1,830,912 
 
 
 
 
 

27.36 
 
 
 
 
 

- จันทบุร ี
- ฉะเชิงเทรำ 
 
- ชลบรุ ี
- ปรำจีนบรุ ี
- สระแก้ว 

- แก่งหำงแมว 
- ท่ำตะเกียบ บำงคล้ำ แปลงยำว  พนม
สำรคำม รำชสำส์น สนำมชัยเขต 
- เกำะจันทร ์และบ่อทอง 
- กบินทร์บุรี และศรมีหำโพธิ 
- วังสมบรูณ์ และวังน ำ้เย็น 

คลองหลวง 
 
 

807.68  
 
 

504,802 
 
 

7.54 
 
 

- ฉะเชิงเทรำ 
- ชลบรุ ี
 

- ท่ำตะเกียบ และแปลงยำว 
- เกำะจันทร ์บ่อทอง บำ้นบึง  พนสั
นิคม และหนองใหญ ่

ที่รำบแม่น ำ้บำงปะกง 5,192.70 
 

3,245,438 48.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฉะเชิงเทรำ 
 
 
- ชลบรุ ี

 
- นครนำยก 
- ปทุมธำน ี
- ปรำจีนบรุ ี
- 
สมุทรปรำกำร 

- คลองเขือ่น บำงคล้ำ บำงน ำ้เปรี ยว
บำงปะกง บำ้นโพธิ์ แปลงยำว พนมสำร
คำม เมืองฉะเชิงเทรำ และรำชสำส์น 
- เกำะจันทร ์บ่อทอง บำ้นบึง พนัส
นิคม 
พำนทอง เมอืงชลบุรี ศรรีำชำ และ
หนองใหญ ่
- องครกัษ ์
- ธัญบุร ีและลำ้ลูกกำ 
- บ้ำนสรำ้ง ศรมีหำโพธ ิและศรมีโหสถ 
- บำงเสำธง บำงบ่อ บำงพล ีและเมอืง 
สมุทรปรำกำร 

รวม 10,707.48  6,692,176 100   
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ภาพที่ 2.4 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้าบางปะกง 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
 2.3.1 สภาพภูมิประเทศ 
   ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 13,095.80     
ตร.กม.ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ ตราด อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่       
11๐ 21' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 13๐ 55' เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 100๐50'ตะวันออกถึงเส้นแวงที่  102๐ 55' 
ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุรี และลุ่มน้้าโตนเลสาปทิศใต้ และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทย 
และทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา  
   ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขามักจะทอดตัวอยู่ตามแนว
เหนือ–ใต้ สลับกับที่ราบ และมีแนวเขาทอดยาวตลอดแนวทางฝั่งตะวันออกของลุ่มน้้า จากตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มน้้าลงมา
จะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ บางช่วงชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะเว้าแหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น้้า และมีป่าชายเลน บาง
แห่งเป็นหาดทรายสวยงามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ เช่น หาดบางแสน หาดจอมเทียน และหาดพัทยาในจังหวัด
ชลบุรี ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี และตอนบนของจังหวัดระยองจะเป็นที่ราบลูกคลื่น และเนินเขา ก่อนจะ
เข้าเขตเทือกเขาทางด้านตะวันออกสุดของลุ่มน้้า นอกจากนี้ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกยังมีส่วนที่เป็นเกาะ ซึ่ง
ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ มากกว่า 50 เกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่ง ตั้งแต่ 2-40 กม. เกาะที่ ส้าคัญๆ ได้แก่ เกาะเสม็ด ใน
จังหวัดระยอง เกาะช้าง และเกาะกูดในจังหวัดตราดเกาะสีชัง และเกาะล้าน ในจังหวัดชลบุรี เป็นต้นพ้ืนที่ทางทิศเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขา ที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมฝั่งล้าน้้า และที่ราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศ
ตะวันตก โดยมีล้าน้้าสายส้าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้้าซึ่งมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาออกทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้ได้แก่ 
คลองใหญ่ แม่น้้าประแสร์ คลองวังโตนด แม่น้้าจันทบุรี และแม่น้้าตราด จากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้้า เริ่มต้นจากที่ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาและบางปะกงขนานไปกับฝั่ง
ทะเลไปยังจังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งทะเลเกิดจากตะกอนน้้าเค็มและน้้ากร่อยและตะกอนจากแม่น้้า มี
ภูเขาลูกเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น้้าหรือที่ลุ่มน้้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลน
หรือป่าโกงกางขึ้น เช่นที่บริเวณปากแม่น้้าระยอง และแม่น้้าประแสร์ บางแห่งเป็นหาดทรายที่สวยงาม อาทิเช่น หาดบางแสน 
หาดพัทยา และหาดนาจอมเทียน ในจังหวัดชลบุรี หาดแม่ร้าพึง หาดบ้านเพ และหาดแม่พิมพ์ในจังหวัดระยอง 
   2) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา เป็นส่วนที่อยู่สูงถัดจากที่ราบลุ่มแม่น้้าและที่ราบชายฝั่งทะเลขึ้นไปเป็นที่ราบ
ลูกคลื่น และเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน ได้แก่ พ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี และตอนบนของ จังหวัดระยอง ก่อนที่
จะถึงบริเวณภูเขาสูงชัน 
   3) ที่สูงชันและภูเขา เป็นเขตที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ครอบคลุมอาณาบริเวณ
ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ มักจะทอดตัวในแนวเหนือใต้สลับกับที่ราบ ยอดเขาที่สูง ได้แก่ เขาสอยดาวใต้มีความสูงประมาณ 
1,600 เมตร ภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต หินดาดโซฟิลไลท์ และหินปูน 
    4) เกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย อยู่ห่างจากชายฝั่งตั้งแต่ 2 - 40 กิโลเมตร มีมากกว่า 50 เกาะ 
เกาะขนาดใหญ่ และที่ส้าคัญมีจ้านวนมากกว่า 15 เกาะ เช่น เกาะสีชังและเกาะล้าน ในจังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ดใน
จังหวัดระยอง และหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราด เป็นต้น ส้าหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขต
จังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.5 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 

พ้ืนที่ในลุ่มน้้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
ร้อยละของ 
พ้ืนที่จังหวัด 

ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่ม
น้้าชายฝ่ัง             

ทะเลตะวันออก (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

จันทบุร ี 6,370.03 4,540.45 2,837,778 71.28 34.67 
ฉะเชิงเทรา 5,167.35 6.52 4,074 0.13 0.05 

ชลบุร ี 4,463.04 2,336.26 1,478,915 53.02 18.07 
ตราด 2,515.29 2,508.04 1,567,526 99.71 19.15 
ระยอง 3,670.95 3,657.61 2,286,007 99.64 27.93 
สระแก้ว 6,891.57 16.93 10,578 0.25 0.13 

รวม  13,095.80 8,184,878  100.00 
ที่มา : โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้า้ และแบบจ้าลองน้า้ท่วมน้้าแล้ง  

 
 2.3.2 ระบบลุ่มน้้า 
  ลักษณะของล้าน้้าส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเป็นล้าน้้าสายสั้นๆ ไหลสู่ทะเลอ่าวไทย ล้าน้้าสายส้าคัญๆได้แก่ 
แม่น้้าประแสร์ คลองใหญ่ คลองวังโตนด แม่น้้าจันทบุรี และแม่น้้าตราด การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษา ส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศ
ไทย ของกรมทรัพยากรน้้า, 2548 โดยพิจารณา หลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และ
การก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทก
วิทยา (น้้าผิวดิน) ภายใต้ คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน้้า) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย 
(กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและ
สมบูรณ์ขึ้นโดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของหน่วยงานต่างๆใน 
ระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันกั้นน้้าท่วม และการส้ารวจสนาม ในบางพ้ืนที ่
รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า 
ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกออกเป็น 6 ลุ่มน้้าสาขา แสดงดังตารางที่ 2.6 และภาพที่ 2.6 ส้าหรับขอบเขต
ลุ่มน้้าสาขา และระบบลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก แสดงดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.5 สภาพภูมิประเทศและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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ตารางท่ี 2.6 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6  ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก

ล้าดบั ลุ่มน้้าสาขา พื้นที ่ ร้อยละของพื้นที ่
ในลุ่มน้้าชายฝั่ง              
ทะเลตะวันออก 

ครอบคลุมพื้นทีบ่างส่วน 
(ตร.กม.) (ไร่) จังหวดั อ้าเภอ 

1 ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(ลุ่มน้้าสาขา) 

4,529.69 2,831.054 34.59 - จันทบุร ี
 
- ฉะเชิงเทรา 
- ชลบุร ี
- ตราด 
- ระยอง 

-แก่งหางแมว ขลุง ท่าใหม่ นายายอาม มะขาม เมือง
จันทบุรี และแหลมสิงห์ 
-บางประกง 
-บางละมุม บ้านบึง เมืองชลบุรี ศรีราชา และสัตหีบ 
- เขาสมิง คลองใหญ่ เมืองตราด และแหลมงอบ 
อ.เขาชะเมา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา แกลง บ้านค่าย บ้าน
ฉาง เมืองระยอง 

2 แม่น้้าเมืองตราด 1,557.30 973,313 11.89 - จันทบุร ี
- ตราด 

- ขลุง โป่งน้้าร้อน และมะขาม 
- เขาสมิง บ่อไร่ เมืองตราด และแหลมงอบ 

3 แม่น้้าจันทบุร ี 1,593.33 995,833 12.17 - จันทบุร ี
 

- กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว ท่าใหม่ โป่งน้้าร้อน 
มะขาม เมืองจันทบุรี สอยดาว และแหลมสิงห์ 

4 คลองโตนด 1,662.88 1,039,303 12.70 - จันทบุร ี
 
- ฉะเชิงเทรา 
-ชลบุร ี
-ระยอง 
-สระแก้ว 

- กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว ท่าใหม่ นายายอาม                      
และสอยดาว 
- ท่าตะเกียบ 
-บ่อทอง 
- อ.เขาชะเมา 
- อ.วังสมบูรณ์ 

5 แม่น้้าประแส 2,122.63 1,326,646 16.21 -จันทบุร ี
-ฉะเชงิเทรา 
-ชลบุร ี
-ระยอง 

- แก่งหางแมว 
-ท่าตะเกียบ 
-บ่อทอง และหนองใหญ่  
-กิ่ง อ.เขาชะเมา แกลง บ้านค่าย ปลวกแดง เมือง
ระยอง และวังจันทร์ 

6 คลองใหญ่ 1,629.79 1,018.730 12.45 -ชลบุร ี
-ระยอง 

-บางละมุง บ้านบึง ศรีราชา และหนองใหญ่ 
- กิ่ง อ.นิคมพัฒนา บ้านค่าย ปลวกแดง เมืองระยอง                    
และวังจันทร์ 

รวม 13,095.80 8,184,878 100.00   

- จันทบุร ี
- ฉะเชิงเทรำ 

- ชลบุร ี
- ตรำด 
- ระยอง 

 - ชลบุร ี

- ระยอง -จันทบุร ี
-ฉะเชิงเทรำ 

-ชลบรุี          
-ระยอง 

- จันทบุร ี
-ฉะเชิงเทรำ 

- ชลบุร ี
- ระยอง 

- สระแก้ว - จันทบุร ี

 

- จันทบุร ี
- ตรำด 

ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
(ลุ่มน้้าสาขา)

35%

แม่น้้าตราด
12%

แม่น้้าจันทบุรี
12%

คลองโตนด
13%

แม่น้้าประแส
16%

คลองใหญ่
12%

ร้อยละของพื นที่ในลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก
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ภาพที่ 2.7 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                           19 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 

2.4 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้้าโตนเลสาป 
 2.4.1 สภาพภูมิประเทศ  
  ลุ่มน้้าโตนเลสาปเป็นลุ่มน้้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมประมาณ 
4,093.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,558,421 ไร่พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี ลุ่มน้้า
ทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12๐ 45'เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 14๐ 10' เหนือ และอยู่ระหว่างเส้น
แวงที่ 102๐ 10' ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 57' ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ   ติดกับ ลุ่มน้้ามูล 
   ทิศใต้   ติดกับ ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
   ทิศตะวันตก  ติดกับ ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   ทิศตะวันออก  ติดกับ ประเทศกัมพูชา 
  ลุ่มน้้าโตนเลสาปมีสภาพพ้ืนที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาบรรทัดซึ่งกั้นเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าต่างๆ หลายสาย พ้ืนที่ในเขตอ้าเภอตาพระยาส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบริมล้าน้้า 
ส้าหรับพ้ืนที่ตอนกลางของลุ่มน้้าซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภออรัญประเทศและอ้าเภอวัฒนานคร เป็นที่ราบโดยลาดเทลงจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอ้าเภอวัฒนานครจะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของคลองน้้า ใส       
พ้ืนที่ทางตอนใต้ในเขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อนมีสภาพเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสอยดาวเป็นต้นก้าเนิดของคลองพระพุทธและ
คลองโป่งน้้าร้อน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ล้าน้้าสายต่างๆ จึงไหลออกไปทาง
ประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาปเขมร 
 ลุ่มน้้าโตนเลสาปไม่มีล้าน้้าสายหลัก มีเพียงล้าน้้าสายย่อยๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่ ห้วยพรหมโหด คลองน้้าใส             
คลองด่าน ห้วยยาง คลองพระพุทธ ล้าสะโตน ห้วยตะเคียน ห้วยนางามและคลองโป่งน้้าร้อนส้าหรับรายละเอียดพ้ืนที่
ครอบคลุมของลุ่มน้้าโตนเลสาปในเขตจังหวัดต่างๆแสดงดังตารางที่ 2.7 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้า ดังแสดงในรูปที ่2.8 
 

ตารางท่ี 2.7 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ในลุ่มน้้าโตนเลสาป ร้อยละของ 

พ้ืนที่จังหวัด 
ร้อยละของพ้ืนที่        

ในลุ่มน้้าโตนเลสาป (ตร.กม.) (ตร.กม.) 
บุรีรัมย ์ 10,085.79 2.57 1,609 0.026 0.06 
สระแก้ว 6,891.57 2,807.32 1,754,573 40.736 68.58 
จันทบุร ี 6,370.03 1,283.55 802,217 20.150 31.36 
ตราด 2,515.29 0.03 22 0.001 0.0009 
รวม  4,093.47 2,558,421  100.00 
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ภาพที่ 2.8  สภาพภูมิประเทศและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
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2.4.2 ระบบลุ่มน้้า ลุ่มน้้าโตนเลสาป มีเป็นล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญได้แก่ 
 1) ห้วยล้าสะโตน มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เขาวง เขาพรานนุช และเขาสะแกกรอง ในเขตอ้าเภอ     
ตาพระยา ไหลลงด้านทิศตะวันออก ผ่านเขตอ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่บ้านใหม่ไทยถาวรบ้านหนองติม         
บ้านกระสัง บ้านโคกจาน บ้านเจียงด้า และบ้านสะแง ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณช่องแสง ล้าน้้าย่อย
ที่ไหลลงสู่ห้วยล้าสะโตน ได้แก่ ห้วยตะโก คลองขาม คลองสองพ่ีน้อง คลองตราด คลองแจง คลองลุงกราด และห้วยยาง 
 2) ห้วยยาง มีต้นก้าเนิดจากเขาห้วยชัน เขาทะลาย เขาคันนา เขาตาพรหม ไหลผ่านเขตอ้าเภอวัฒนานคร 
และเขตกิ่งอ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ล้าน้้าย่อยที่ไหลลงสู่ห้วยยาง ได้แก ่คลองโป่งประทุน ห้วยยางน้อย ห้วยทรายใน 
ห้วยทรายนอก และห้วยตะเคียน ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณบ้านหนองจาน 
 3) ห้วยพรมโหด มีต้นก้าเนิดจากเขาห้วยชัน ไหลผ่านเขตอ้าเภอวัฒนานคร และเขตอ้าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ล้าน้้าย่อยที่ไหลลงสู่ห้วยพรมโหด ได้แก่ ห้วยกุดตาโป้ ห้วยหรมโหดน้อย ห้วยซัง ห้วยประพาน ห้วยอีพูด 
ห้วยพระไย ห้วยขี้ตุ่น ห้วยยาง ห้วยไผ่ ห้วยขุนปูน และห้วยกุดใต้ ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณบ้านท่า
ข้ามหลักเขตแดนที ่49 
 4) คลองแผง มีต้นก้าเนิดจากเขาคันนา เขตอ้าเภอตาพระยา ไหลผ่านบ้านระเบิดขาม บ้านหนองไผ่ บ้าน
ปางลาง และบ้านตาพระยา เข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
 5) คลองทรายขาว เป็นล้าคลองที่มีต้นน้้าไหลมาจากเทือกเขาสอยดาว ผ่านต้าบลทรายขาว ต้าบลสะตอน 
ไหลลงสู่เขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อน 
 6) คลองโป่งน้้าร้อน ที่มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเครือหวาย ล้าคลองมีสภาพเป็นเกาะแก่ง โขดหิน
ธรรมชาติ ไหลคดเค้ียวไปตามร่องเนินเขา ผ่านหมู่บ้านในเขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ลงสู่ประเทศกัมพูชา 
 การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโตนเลสาป ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบ
สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้า
สาขา การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของ
คณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยา แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่ม
น้้าของหน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันก้ันน้้าท่วม และการ
ส้ารวจสนามในบางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ใน
การก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้าซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าโตนเลสาป ออกเป็น 3 ลุ่มน้้าสาขา รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 2.8 
ส้าหรับขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้าโตนเลสาป ดังแสดงในภาพที่ 2.9 

ตารางท่ี 2.8 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขา ในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
 
 

ล้าดับ ลุ่มน้้าสาขา 
พื้นที่ ร้อยละของพื้นที่ 

ในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน 

(ตร.กม.) (ไร่) จังหวัด อ้าเภอ 

1 โตนเลสาปตอนบน 1,612.15 1,007,593 39.38 - สระแกว้ 
- วัฒนานคร กิ่ง อ.โคกสูง ตาพระยา 
และอรัญประเทศ 

2 ห้วยพรมโหด 944.01 590,007 23.06 - สระแกว้ - วัฒนานคร อรัญประเทศ และคลองหาด 

3 โตนเลสาปตอนล่าง 1,537.31 960,821 37.56 
- สระแกว้  
- จันทบุร ี

- อรัญประเทศ และคลองหาด 
- โป่งน้้าร้อน และสอยดาว 

รวม 4,093.47 2,558,421 100.00   
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ภาพที่ 2.9 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
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บทที่ 3 
การด าเนินโครงการ  
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน มีพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบในการเฝ้าระวังมลพิษ 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว
ระยอง จันทบุรี และตราด ซ่ึงเป็นคณะท้างานของคณะกรรมลุ่มน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ศวภ.ตอ.จึงจัดท้าโครงการตรวจ
ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และ เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้้าประจ้าปี พ.ศ.
2561 ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าประจ้าปี  2561 ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน และตามรายการการศึกษาการ
ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ การด้าเนินโครงการมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 แผนการด าเนินโครงการ 

3.1.1 ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง 
 ศวภ.ตอ. ได้จัดท้าแผนการด้าเนินโครงการโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินใน
แหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (ตุลาคม 2560-
มกราคม 2561) ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ 2561-พฤษภาคม 2561) และฤดูฝน (มิถุนายน 2561-กันยายน 2561) ดัง
ตารางที่ 3.1-3.3 

ตารางท่ี 3.1 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนในฤดูหนาว 

จังหวัด 
จ านวน
จุดเก็บ 

ฤดูหนาว (ตุลาคม 2560-มกราคม 2561) 
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 

16-
20 

24-
31 

6-
10 

13-
17 

22-
24 

27-
30 

4-8 
12-
15 

18-
22 

25-
29 

8-
12 

15-
19 

22-
26 

29-
31 

1.ปราจีนบุรี 5   √                         
2.สระแก้ว 4   √                         
3.นครนายก 4     √                       
4.ฉะเชิงเทรา 4           √                 
5.ระยอง 6               √             
6.ชลบุร ี 5                   √         
7.จันทบุรี 4                         √   
8.ตราด 4                         √   
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ตารางท่ี 3.2 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนในฤดูร้อน 

จังหวัด 
จ านวน
จุดเก็บ 

ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ 2561-พฤษภาคม 2561) 
ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 

5-9 
12-
16 

19-
23 

26-
28 

5-9 
12-
16 

19-
23 

26-
31 

2-6 
9-
13 

16-
20 

23-
27 

1-4 
7-
11 

21-
25 

28-
31 

1.ปราจีนบุรี  5   √                             
2.สระแก้ว  4   √                             
3.นครนายก  4           √                     
4.ฉะเชิงเทรา 4               √                 
5.ระยอง 6                 √               
6.ชลบุรี  5                      √         
7.จันทบุรี  4                             √   
8.ตราด  4                             √   

 
 
ตารางท่ี 3.3 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนในฤดูฝน 

จังหวัด 
จ านวน
จุดเก็บ 

ฤดูฝน (มิถุนายน 2561-กันยายน 2561) 
มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 

4-8 
11-
15 

18-
22 

25-
29 

2-6 
9-
13 

16-
20 

23-
27 

6-
10 

13-
17 

20-
24 

27-
31 

3-7 
10-
14 

17-
21 

24-
28 

1.ปราจีนบุรี  5   √                             
2.สระแก้ว  4   √                             
3.นครนายก  4         √                      
4.ฉะเชิงเทรา 4             √                  
5.ระยอง 6                 √              
6.ชลบุรี  5                 √              
7.จันทบุรี  4                     √           
8.ตราด  4                     √           
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3.1.2 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน  าและตะกอนดินพื นที่ลุ่มน  าภาคตะวันออก 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกก้าหนดจุดเก็บแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาค
ตะวันออกประกอบไปด้วยจังหวัด ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด จ้านวน 
36 จุด รายละเอียดดังตารางที่ 3.4  
 

ตารางท่ี 3.4 จุดเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
 

รหัส ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัด 

SK 1 คลองพระปรง สะพานบา้นโรงเลือ่ย ต.บา้นแกง้  อ.เมอืง จ.สระแกว้ สระแก้ว 
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บา้นแกง้  อ.เมอืง จ.สระแกว้ สระแก้ว 
SK 3 คลองพระสะทงึ บา้นหนองไทร ต.ศาลาล  าดวน  อ.เมอืง จ.สระแกว้ สระแก้ว 
SK 4 คลองพระสะทงึ บา้นท่าระพา ต.ศาลาล  าดวน  อ.เมอืง จ.สระแกว้ สระแก้ว 
PJ 1 ฝายน้้าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรุ ี ปราจีนบุร ี
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรุ ี ปราจีนบุร ี
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบรุี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบรุี ปราจีนบุร ี
PJ 4 ประตูน้้าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ ์ อ.เมือง  จ.ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
PJ 5 สะพานหน้า บ.ไทยสเตนเลสสตลี จก.  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมอืง  จ.นครนายก นครนายก 
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก นครนายก 
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก นครนายก 
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก นครนายก 
BK 1 ท่าน้้าที่ว่าการ อ้าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
BK 2 ท่าน้้าที่ว่าการ อ้าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการ อ้าเภอบางคลา้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
BK 4 ท่าน้้าวัดปากน้้า (ปากน้้าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
CR 1 ห้วยล้าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุร ี ชลบุร ี
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุร ี ชลบุร ี
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บา้นเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบรุ ี ชลบุร ี
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี ชลบุร ี
CR 5 สะพาน ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี ชลบุร ี
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ตารางท่ี 3.4 จุดเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก (ต่อ)  
 

รหัส ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัด 

RY 1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบวั อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระยอง 
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระยอง 

RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระยอง 
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง 

RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง 
RY 6 สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง 

CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน้า้ประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุร ี
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุร ี จันทบุร ี
CB 3 สะพานกิจจานนท ์(หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุร ี จันทบุร ี

CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุร ี จันทบุร ี
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด ตราด 

TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด ตราด 
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด ตราด 

TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด ตราด 
 

3.1.3 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน  าและตะกอนดินพื นที่ลุ่มน  าภาคตะวันออก 
   ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้ก้าหนดจุดเก็บแหล่งน้้าผิวดินและตะกอนดินในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคตะวันออก รายละเอียดดังนี้ (ดังรูปที่ 3.1-3.8) 

➢ จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 4 จุด  บริเวณพ้ืนที่คลองพระปรง และคลองพระสะทึง 
➢ จังหวัดปราจีนบุรี จ้านวน 5 จุด บริเวณพ้ืนที่คลองบุยายใบ คลองรั้ง คลองชะลองแวง  

    แม่น้้าปราจีนบุรี และคลองสารภี 
➢ จังหวัดนครนายก จ้านวน 4 จุด   บริเวณพ้ืนที่แม่น้้านครนายก 
➢ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 4 จุด  บริเวณพ้ืนที่แม่น้้าบางปะกง 
➢ จังหวัดชลบุรี  จ้านวน 5 จุด       บริเวณพ้ืนที่ห้วยล้าพาง คลองใหญ่ คลองอ้อมแก้ว  

            และคลองพานทอง  
➢ จังหวัดระยอง จ้านวน 6 จุด       บริเวณพ้ืนทีค่ลองปลากัง้ คลองละหารไร่ คลองใหญ ่คลองคา  

            คลองก้นปึก และแม่น้้าระยอง  
➢ จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 4 จุด      บริเวณพ้ืนที่แม่น้้าจันทบุรี 
➢ จังหวัดตราด  จ้านวน 4 จุด     บริเวณพ้ืนที่แม่น้้าตราด
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ภาพที่ 3.1 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดสระแก้ว 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดปราจีนบุรี 
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ภาพที่ 3.3 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดนครนายก 

 

00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพที่ 3.5 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดระยอง 
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ภาพที่ 3.7 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าแหล่งผิวดินและตะกอนดิน จังหวัดจันทบุรี 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 แผนที่เก็บตัวอย่างน้้าแหล่งผิวดินและตะกอนดิน จังหวัดตราด 
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3.2 การปฏิบัติงานตรวจวัดวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบัติงานในภาคสนาม เจ้าหน้าที่ของ ศวภ.ตอ. ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าทันทบีริเวณจุดเก็บตัวอย่าง คือพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เปนคาที่แสดงปริมาณ หรือความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนในน้้า
(Hydrogen or hydronium ion; H+ or H3O+ ) ซึ่งเกิดจาก สารที่สามารถแตกตัวใหอนุมูลกรด(H+) หรือดาง (OH-) ได
ความเปนกรดด่างมีค่าตั้งแต่ 0 - 14 ถา ตัวอย่างน้้ามีคาความเปนกรดดางต่้ากวา 7 หมายถึงน้้ามีสภาพเปนกรด หาก
ตัวอยางน้้ามีคาความเปน กรดดางสูงกวา 7 หมายถึงน้้ามีสภาพเปนดาง และถาตัวอยางน้้าที่มีคาความเปนกรดดางเทากับ 
7 หมายถึงน้้ามีสภาพเปนกลาง ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535  เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าใน
แหล่งน้้าผิวดิน ก้าหนดเกณฑ์ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 5.0-9.0 
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3.2.2 ค่าความน้าไฟฟ้า (Conductivity) สภาพน้าไฟฟาเปนคุณลักษณะหรือดัชนีคุณภาพที่ส้าคัญชนิดหนึ่ง 
โดยจะบงบอกถึง ความสามารถของน้้าในการน้ากระแสไฟฟา สภาพน้าไฟฟานี้จะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ 
หลายชนิด ตัวอย่าง เชน ความเขมขนทั้งหมดของสารที่มีประจุที่ละลายอยูในน้้าอุณหภูมิของน้้าขณะท้าการตรวจวัด  
ชนิดของสารที่มีประจุและความเขมขนของสารมีประจุแตละชนิดซึ่งสวนมากจะเกิดจาก สารประกอบอนินทรียมากกวา
สารประกอบอินทรียนอกจากนี้จ้านวนประจุของสารที่มีประจุก็จะมีผล ตอความสามารถในการน้าไฟฟาของน้้านั้นดวย 

3.2.3 ค่าความเค็ม (Salinity) ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้า หลังจากคาร์บอเนตถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด์ 
โบรไมด์และไอโอไดด์ถูกแทนที่ด้วยคลอไรด์  และสารอินทรีย์ทั้งหมดถูกออกซิไดซ์จนหมดสิ้น เหลือเกลือแร่ต่างๆ 
โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ละลายอยู่ในน้้า หน่วยวัดที่ใช้กรัมต่อกิโลกรัมของน้้าหรือส่วนในพัน ส่วน (ppt) 
ความเค็มจะแปรผันตามอุณหภูมิและความดัน ถ้าความดันสูงปริมาณความเค็มก็จะสูงตามไปด้วย การวัดความเค็มของน้้า 
จะใช้วิธีค้านวณจากพารามิเตอร์ทางกายภาพหรือเคมีที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ  ปริมาณเกลือแร่ในน้้า ได้แก่คลอไรด์ 
ความ เค็มระหว่าง 0 – 0.5 ppt. จัดว่าเป็นน้้าจืด (Fresh water) ความเค็มระหว่าง 0.5 – 30 ppt จัดว่าเป็นน้้ากร่อย 
(Brackish water) และความเค็มมากกว่า 30 ppt ขึ้นไปเป็นน้้าเค็ม (Sea water) (กรมชลประทาน, 2560) 

3.2.4 ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolve Oxygen: DO) ปริมาณออกซิเจนบ่งบอกถึงคุณภาพน้้า  
เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง น้้าในภาวะธรรมชาติที่มีคุณภาพดี จะมีปริมาณออกซิเจนละลาย 5 -7 
มิลลิกรัมต่อลิตร แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้าเน่าเสียจะมีปริมาณออกซิเจนละลายน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  

3.2.5 อุณหภูมิ (Temperature) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของน้้าที่มีความส้าคัญ เนื่องจากอุณหภูมิ
ของน้้ามีผลกระทบตอระบบนิเวศนวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้้าโดยจะมีผลกระทบโดยตรงตออัตราการเติบโตของ
พืชน้้าและจุลินทรียรวมทั้งสัตวน้้าชนิดต่างๆ นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลในเชิงลบตอ ปริมาณการละลายของกาซออกซิเจน
ในบรรยากาศลงไปในน้้ากลาวคือถาอุณหภูมิของน้้าสูงขึ้น ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้า (Dissolved Oxygen; DO)  
จะลดน้อยลง ในทางกลับกันถาอุณหภูมิของน้้าต่้า กาซออกซิเจนในบรรยากาศจะสามารถละลายลงไปในน้้าได้มากขึ้น
ท้าใหมีปริมาณออกซิเจน ละลายเพิ่มสูงขึ้น 

3.2.6 ค่าความขุ่นของน้้า (Turbidity) ความขุ่นเกิดจากการทีใ่นน้้ามีสารที่ไม่ละลายน้้าขนาดเล็กแขวนลอย
ซึ่งเป็นได้ทั้งสารอินทรีย และสารอนินทรียเชน ดิน ทรายละเอียดมากแพลงคตอน สารอินทรียขนาดเล็กหรือจุลินทรีย  
ถ้าในน้้ามีปริมาณสารแขวนลอยดังกลาวอยูในปริมาณมากเมื่อแสงสองมากระทบสารแขวนลอยนี้จะท้าใหเกิดการหักเห
ของแสงกระจัดกระจายไป ท้าใหมองเห็นน้้ามีลักษณะขุน่  

3.3 การปฏิบัติงานตรวจวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ด้าเนินการเก็บน้้าตัวอย่าง และดินตะกอนแล้ว จะน้ามาส่งยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทดสอบของ ศวภ.ตอ. โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้ 

3.3.1 บโีอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) เปนคาที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช
ในการยอยสลายสารอินทรียที่ อยูในตัวอยางน้้า โดยก้าหนดเวลาและสภาวะแวดลอมของการยอยสลายใหคงท่ีเพ่ือใชใน
การเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรียที่สามารถยอยสลายไดทางชีวะ (Biodegradable Organic Materials) ในตัวอย่างน้้าได  

3.3.2 แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ตามธรรมชาติจะพบแอมโมเนียในน้้าผิวดิน น้้าใตดิน และในน้้า
โสโครก แอมโมเนียจ้านวนมากเกิดจากกระบวนการ Deamination ของสารประกอบที่มีอินทรีย์สารไนโตรเจน และจาก
การไฮโดรไลซีสของยูเรีย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535  เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน ก้าหนดเกณฑ์ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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3.3.3 ความกระด้าง (Hardness) จากธาตุโลหะที่อยูในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (Cation) โดยเฉพาะ
อย่างในสภาพไอออนที่มีประจุ +2 เชน แคลเซียมไอออน(Ca2+), แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) เปนตน และอาจมีธาตุ อ่ืนๆ 
เชน เหล็ก(II)ไอออน (Fe2+), แมงกานีส(II) ไอออน(Mn2+) และ สทรอนเซียมไอออน (Sr2+) แตมีอยูในปริมาณนอยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของ Ca2+ และ Mg2+ น้้ากระดงมากกวา 500 mg/L as CaCO3 ไมเหมาะส้าหรับการใช
งานทั่วไปในชุมชน และถือวาเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหากน้ามาบริโภค 

3.3.4 โลหะหนัก (Heavy Metals) เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทางด้านเคมี ซึ่งโลหะหนักอาจมีอยู่เดิมตาม
ธรรมชาติ และมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ประเภทของโลหะที่ ศวภ.ตอ.ด้าเนินการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ ทองแดง (Cu), 
นิกเกิล (Ni), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), แคดเมียม (Cd), โครเมียมทั้งหมด (Total Cr), โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 
(Cr6+), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), สารหนู (As), แบเรียม (Ba) และซีลีเนียม (Se) 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการ  
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ด้าเนินโครงการ
ตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจ้าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการท้างานของ
คณะกรรมการลุ่มน้้าต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และเพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้้าประจ้าปี พ.ศ.2561 ส้าหรับใช้ในการจัด
ข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประจ้าปี 2561 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ 
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ทดสอบได้ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพของน้้าลุ่มน้้าและดินตะกอน ในปี  พ.ศ. 
2560-2561 ซึ่งบางจุดไม่ได้มีการก้าหนดประเภทของแหล่งน้้าตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ดังนั้นผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้้าและจัดประเภทแหล่งน้้าจะใช้วิธีการจัดโดยการตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๒๐ 
(20th Percentile Value) ส่วนการตรวจสอบค่าบีโอดี ใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ โดยสรุปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน  าและตะกอนดิน 

 4.1.1 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดสระแก้ว  

ในปีงบประมาณ 2560 ศวภ.ตอ.ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างของจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 6 จุด จากการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าความเป็นกรดด่าง 6.9-8.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า
มาตรฐาน 5.0-9.0) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานที่ จุด SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง 
มีค่าเท่ากับ 2.4 mg/L ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค.60) (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน 
พบว่ามีค่าไมเ่กินค่ามาตรฐาน  

ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr), ตะกั่ว (Pb),  นิกเกิล 
(Ni) เกินค่ามาตรฐานที่จุด SK 6 คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 49, 39 และ 24 
mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Total Cr 43.4, Pb 35.8 และ Ni 22.7 mg/Kg ตามล้าดับ) การจัด
ประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ ดี (ประเภทที่ 2) จัดเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท  และ
สามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ การอุปโภค และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์น้้า การประมง การว่ายน้้า และกีฬาทางน้้า รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพ้ืนทีจ่ังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

แหล่งน  าผิวดิน ตะกอนดิน 

SK 1 คลองพระปรง บ้านโคกปี่ฆอ้ง ต.โคกปี่ฆอ้ง  3 (พอใช้) - - - - 

SK 2 
คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย  
ต.บ้านแก้ง อ.เมือง 

2 (ดี) 
- 

- - - 

SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บา้นแก้ง อ.เมือง 5 (เสื่อมโทรมมาก) ✓ NH3-N - - 

SK 4 
คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาลา้ดวน 
อ.เมือง 

2 (ดี) 
- 

- - - 

SK 5 
คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาลา้ดวน 
อ.เมือง 

2 (ดี) 
- 

- - - 

SK 6 
คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง ต.ศาลาล้าดวน 
อ.เมือง 

2 (ดี) ✓ - - Total Cr /  Pb / Ni 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดสระแก้ว ประเภทที่ 2 คุณภาพน  าอยู่ในระดับดี (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

ในปีงบประมาณ 2561 ศวภ.ตอ.ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างของจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 4 จุด (ตารางที่ 
4.2) จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.8-8.2 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0) และพบว่ามีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานที่ จุด SK 2 
สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.76 mg/L (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-
พ.ค.61) ซึ่งเป็นจุดเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่พบปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงเกินมาตรฐาน อีกทั้งยังมีค่าบีโอดีสูงถึง 
20 mg/L ช่วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่มีการร้องเรียนเรื่องการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองพระปรง ท้าให้น้้าบริเวณ
ดังกล่าวมีสภาพเน่าเสีย  

ปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน
พบว่าที่จุด SK3 บริเวณคลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล้าดวน มีปริมาณตะกั่วสูงถึง 85 mg/Kg (ค่ามาตรฐาน
ตะกั่วระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC) 35.8 mg/Kg) ในฤดูฝน  

การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ประเภทที่ 3) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และเพ่ือการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้ากับปี พ.ศ. 2560 พบว่า
คุณภาพน้้าลดลงอยู่ที่ระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2561 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์ที่
เกินมาตรฐาน 

โลหะหนัก 
แหล่งน  าผิวดิน ตะกอนดิน 

SK 1 
คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย  
ต.บ้านแก้ง อ.เมือง 

4 (เส่ือมโทรม) 
- 

- - - 

SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บา้นแก้ง อ.เมือง 5 (เสื่อมโทรมมาก) ✓ NH3-N, BOD - - 

SK 3 
คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาลา้ดวน 
อ.เมือง 

3 (พอใช้) ✓ - - Pb 

SK 4 
คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาลา้ดวน 
อ.เมือง 

3 (พอใช้) 
- 

- - - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดสระแก้ว ประเภทที่ 3 คุณภาพน  าอยู่ในระดับพอใช้ (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                           42 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 
 

 4.1.2 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดปราจีนบุรี  
ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 7 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ

น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานที่จุด PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตูม  
อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.51 mg/L ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60), จุดที ่PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม 
อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.48 mg/L ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค. 60) และมีค่าเท่ากับ 0.57 mg/L ในช่วงฤดูร้อน 
(ก.พ.-มิ.ย.60), และจุด PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 9.9 mg/L ในช่วงในช่วงฤดู
หนาว (พ.ย.59-ม.ค. 60), (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามี ค่าแมงกานีส (Mn) 
เกินค่ามาตรฐานที่จุด PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ, PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม  
อ.ศรีมหาโพธิ และ PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 1.1, 1.4 และ 1.2 mg/L ในช่วง
ฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Mn 1.0 mg/L)  

ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด PJ 1 คลอง 
บุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.22 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพาน
ดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.22 mg/Kg ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค. 60) และ PJ 3 สะพานคลอง 
ชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.20 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน 0.18 mg/Kg) 
การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือภาคการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ทา่ตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ 5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N Mn Hg 
PJ 2 คลองร้ัง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม 5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N Mn Hg 
PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม 4 (เส่ือมโทรม) ✓ NH3-N Mn Hg 
PJ 4 สะพานข้ามแม่น้้าปราจีนบุรี อ.ศรมีหาโพธิ 3 (พอใช้) - - - - 
PJ 5 สะพานแขวงการทางปราจีนบุร ี 3 (พอใช้) - - - - 
PJ 6 ประตูน้้าคลองสารภี (ด้านใน) ต.วัดโบสถ์ 4 (เส่ือมโทรม) - - - - 
PJ 7 สะพานหนา้ บจ.ไทยสเตนเลสสตีล 3 (พอใช้) - - - - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประเภทที่ 4 คุณภาพน  าอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
 

ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 5 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.5-7.9 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0) 
และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) อยู่ระหว่าง 0.11-0.37 mg/L เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 พบว่าไมเ่กินค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) ซึ่งส่วนใหญ่พบค่าดังกล่าวในฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) ส่วนโลหะหนักในแหล่ง
น้้าผิวดิน พบว่าที่จุด PJ5 บริเวณประตูน้้าคลองสารภี (ด้านใน) ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง มีค่าตะกั่ว (Pb) เกินมาตรฐาน มีค่า
เท่ากับ 0.26 mg/L (ค่ามาตรฐานตะกั่ว 0.05 mg/L) ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) และพบค่าปรอท (Hg) ในดินตะกอน 
0.25 mg/Kg ซึ่งเกินมาตรฐาน (มาตรฐานปรอทระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC) มีค่า 0.18 
mg/Kg) ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) นอกจากนี้ ยังพบว่าน้้าที่จุด PJ6 บริเวณสะพานหน้าบริษัทไทยสเตนเลสสตีล 



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                           43 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 
 

จ้ากัด ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง พบว่ามีค่ามีค่าตะกั่ว (Pb) ในแหล่งน้้าผิวดิน 0.32 mg/L ซึ่งเกินมาตรฐาน (ค่า
มาตรฐานตะกั่ว 0.05 mg/L) ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) ส่วนค่าโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าที่จุด PJ 1 ฝายน้้าล้นคลอง
บุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าแคดเมียม (Cd) มีค่าเท่ากับ 1.1 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) ซึ่งเกินค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานแคดเมียมระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC) 0.99 mg/Kg) และมีค่า
โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) ในตะกอนดิน ทั้ง 3 ฤดู อยู่ในช่วง 59-341 mg/Kg เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานโครเมียม
ทั้งหมดระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC) มีค่า 43.4 mg/Kg) นอกจากนี้ยังมีปริมาณสารหนู (As) 
สูงถึง 53 mg/Kg (ค่ามาตรฐานสารหนูระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC) มีค่า 9.79 mg/Kg)  
ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) 

ปริมาณตะกั่วในตะกอนดินทั้ง 3 ฤดู พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 21-88 mg/kg (ค่ามาตรฐานตะกั่วระดับ TEC 
(Threshold Effects Concentration:TEC) 35.8 mg/Kg) โดยเฉพาะจุด PJ 1 มีค่าตะกั่วสูงถึง 88 mg/Kg ปริมาณ
นิกเกิล (Ni) ในตะกอนดิน พบที่จุด PJ4 มีค่า 24 mg/Kg (ค่ามาตรฐานนิกเกิลระดับ TEC (Threshold Effects 
Concentration:TEC) 22.7 mg/Kg) และมีค่าสังกะสี 154 mg/kg (ค่ามาตรฐานสังกะสีระดับ TEC (Threshold 
Effects Concentration:TEC) 121 mg/Kg) ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) 

การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือภาคการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง 
ประเภทแหล่ง

น  า 
เฝ้าระวัง 

พารามิเตอร์ที่
เกินมาตรฐาน 

โลหะหนัก 
ในแหล่งน  าผิว

ดิน 
ในตะกอนดิน 

PJ 1 ฝายน้้าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรมีหาโพธ ิ 4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Cd, Total Cr, Pb, As 
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ 4 (เส่ือมโทรม) ✓ -  Pb 

PJ 3 
สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี ต.หนา้เมือง  
อ.เมือง 

4 (เส่ือมโทรม) 
- 

- - - 

PJ 4 
ประตูน้้าคลองสารภี (ด้านใน) ต.วัดโบสถ์  
อ.เมือง 

4 (เส่ือมโทรม) ✓ - Pb Hg, Pb, Ni, Zn 

PJ 5 
สะพานหนา้ บจ.ไทยสเตนเลสสตีล  
ต.บางกระเบา อ.บา้นสร้าง 

4 (เส่ือมโทรม) ✓ - Pb Pb 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประเภทที่ 4 คุณภาพน  าอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2560 และปี
พ.ศ. 2561 พบว่า แนวโน้มของปริมาณโลหะหนักเพ่ิมขึ้นทั้งในน้้าและดินตะกอน โดยเฉพาะปริมาณตะกั่ว ซึ่งพบในฤดู
ฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) และฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) 
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 4.1.3 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดนครนายก  
  ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินมีค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด NY 1สะพานเขานางบวช-
คีรีวัน ต.สาริกา อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.24 mg/L ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.05 mg/L) และ
ทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา อ.เมือง, NY 2 สะพานบ้านท่าช้าง  
อ.เมือง, NY 3 สะพานวัดท่าทราย อ.เมือง และ NY 4 สะพานบางอ้อ อ.บ้านนา มีค่าเท่ากับ 12, 15, 16 และ 27 mg/L 
ตามล้าดับ ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 0.1 mg/L)  
 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าทองแดงเกิน (Cu) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด NY 4 
สะพานบางอ้อ อ.บ้านนา มีค่าเท่ากับ 68 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) การจัด
ประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร รายละเอียดดังตารางที่ 4.5  

ตารางท่ี 4.5 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า 
เฝ้าระวัง พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา  3 (พอใช้) ✓ - Pb / Cu - 
NY 2 สะพานบ้านทา่ช้าง อ.เมือง 3 (พอใช้) ✓ - Cu - 
NY 3 สะพานวัดทา่ทราย อ.เมือง 3 (พอใช้) ✓ - Cu - 
NY 4 สะพานบางออ้ อ.บา้นนา 4 (เส่ือมโทรม) ✓ - Cu Cu 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดนครนายก ประเภทที่ 3 คุณภาพน  าอยู่ในระดับพอใช้ (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
 

  ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.7-7.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0) 
และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) อยู่ระหว่าง 0.11-0.17 mg/L พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน NH3-N 
0.5 mg/L) ซึ่งส่วนใหญ่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจน ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินมีค่าตะกั่ว 
(Pb) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.12 mg/L ในช่วงฤดรู้อน (ก.พ.-
พ.ค.61) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.05 mg/L) และสารหนู (As) เกินค่ามาตรฐานที่จุด NY 3 บริเวณสะพานบ้านท่าช้าง  
อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.018 mg/L ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐานสารหนู 0.01 mg/L) และจุดดังกล่าวมี
ปริมาณทองแดงเกิน (Cu) เกินค่ามาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.16 mg/L ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐานทองแดง 
0.1 mg/L) 
  ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าปรอท (Hg )เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด NY 4 บริเวณ
สะพานวัดท่ าทราย  อ . เมือง  มีค่ า เท่ ากับ 0.19 mg/Kg (มาตรฐานปรอทระดับ  TEC (Threshold Effects 
Concentration:TEC) มีค่า 0.18 mg/Kg) ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และยังพบปริมาณตะกั่วในตะกอนดินของทุก
จุดในฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) มีค่าอยู่ในช่วง 51-90 mg/Kg (ค่ามาตรฐานตะกั่วระดับ TEC (Threshold Effects 
Concentration:TEC) 35.8 mg/Kg) โดยเฉพาะจุด NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง มีค่าตะกั่วสูงถึง 90 
mg/Kg 
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  การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร รายละเอียดดังตารางที่ 4.6  

ตารางท่ี 4.6 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง 
ประเภทแหล่ง

น  า 

เฝ้าระวัง พารามิเตอร์
ที่เกิน

มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา  2 (ดี) ✓ - - Pb 
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง 3 (พอใช้) ✓ - Pb Pb 
NY 3 สะพานบ้านทา่ช้าง อ.เมือง 4 (เส่ือมโทรม) ✓ - As, Cu Pb 
NY 4 สะพานวัดทา่ทราย อ.เมือง 4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Pb , Hg 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดนครนายก ประเภทที่ 3 คุณภาพน  าอยู่ในระดับพอใช้ (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดนครนายกในปี พ.ศ. 2560 และปี
พ.ศ. 2561 พบว่า แนวโน้มของปริมาณโลหะหนักเพ่ิมขึ้นทั้งในแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอน โดยเฉพาะปริมาณตะกั่ว 
ซึ่งพบในฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) บางจุดมีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง ทั้งนีย้ังจัดอยู่ในคุณภาพพอใช้ 
 
 4.1.4 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานที่จุด BK 4 ประตูน้้าพานทอง ต.ท่าข้าม  
อ.บางปะกง มีค่าเท่ากับ 3.1 mg/L (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) โลหะในแหล่งน้้าผิวดิน ไม่พบว่ามีค่าสูงเกินค่า
มาตรฐาน และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานทุกจุดเก็บมีค่าเท่ากับ 62, 63, 43 และ 43 
ตามล้าดับ ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐานตะกั่ว 35.8 mg/Kg) และนิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด BK 2  
ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า มีค่าเท่ากับ 26 mg/Kg และ BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางปะกง  
ต.บางปะกง อ.บางปะกง มีค่าเท่ากับ 24 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐานนิกเกิล 22.7 mg/Kg) การจัด
ประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน้้าผิวดิน ในตะกอนดิน 

BK 1 สะพานบางขนาก ต.บางขนาก  4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Pb 
BK 2 ท่าน้้าที่วา่การอ้าเภอบางคล้า ต.บางคลา้  4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Pb / Ni 
BK 3 ท่าน้้าที่วา่การอ้าเภอบางปะกง ต.บางปะกง  4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Pb / Ni 
BK 4 ประตูน้้าพานทอง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง 5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N - Pb 

คุณภาพน้้าโดยรวมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทที่ 4 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
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ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่า ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และโลหะหนักมีค่าไม่เกินมาตรฐาน แต่พบปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินเกิน
มาตรฐาน โดยพบว่ามีปริมาณตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานทุกจุดอยู่ในช่วง 38-53 mg/Kg ในทุกช่วงฤดู (ค่ามาตรฐานตะกั่ว 
35.8 mg/Kg) และทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า มีค่า
เท่ากับ 51 mg/Kg ในฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค. 61) และมีค่า 38 mg/Kg ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค. 61)  และที่จุด BK 4 ท่าน้้าวัด
ปากน้้า (ปากน้้าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีค่าเท่ากับ 36 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค. 61) (ค่ามาตรฐานทองแดง 
31.6 mg/Kg) และมีปริมาณนิกเกิล (Ni) เกินมาตรฐานที่จุด BK 2 ท่าน้้าที่ว่าการ อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
มีค่าเท่ากับ 23 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค. 61) ที่จุด BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า มีค่า
เท่ากับ 30-69 mg/Kg ในทุกฤดู และท่ีจุด BK 4 ท่าน้้าวัดปากน้้า (ปากน้้าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีค่าเท่ากับ  
32 mg/Kg ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค. 61) (ค่ามาตรฐานนิกเกิล 22.7 mg/Kg)  

ส่วนปริมาณสังกะสี (Zn) พบว่าที่จุด BK 1 ท่าน้้าที่ว่าการ อ้าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
มีปริมาณสังกะสี 319 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค. 61) BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า มีค่า
เท่ากับ 143-192 mg/Kg ซึ่งพบในทุกฤดู และที่จุด BK 4 ท่าน้้าวัดปากน้้า (ปากน้้าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีค่า
เท่ากับ 131 mg/Kg ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค. 61) (ค่ามาตรฐานสังกะสี 121 mg/Kg)  

การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.8 

ตารางท่ี 4.8 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

BK 1 
ท่าน้้าที่วา่การ อ้าเภอบางปะกง  
อ.บางปะกง  

5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ - - Pb, Zn 

BK 2 ท่าน้้าที่วา่การ อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ.บา้นโพธิ์  3 (พอใช้) ✓ - - Pb, Ni 
BK 3 ท่าน้้าที่วา่การ อ้าเภอบางคล้า อ.บางคล้า  4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Pb, Cu, Ni, Zn 
BK 4 ท่าน้้าวัดปากน้า้ (ปากน้้าโจโล้) อ.บางคล้า  4 (เส่ือมโทรม) ✓ - - Pb, Cu, Ni, Zn 

คุณภาพน้้าโดยรวมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทที่ 4 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2560 และ  
ปีพ.ศ. 2561 พบว่า แนวโน้มของปริมาณโลหะหนักเพ่ิมขึ้นในดินตะกอน ซึ่งจากเดิมพบตะกั่วและนิกเกิล แต่ปัจจุบันพบ
ทองแดงและสังกะสีเพิ่มข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                           47 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 
 

 4.1.5 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดชลบุรี  
 ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 5 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานทุกจุด (ยกเว้นจุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 
3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง มีค่าเท่ากับ 0.40 mg/L ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) ไม่เกินค่ามาตรฐาน) ฤดูหนาว (พ.ย.
59-ม.ค.60) มีค่าเท่ากับ 10.0, 8.5, 2.4, 1.1 และ 2.0 mg/L ฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) มีค่าเท่ากับ 8.0, 11, 0.63, 
3.9 และ 6.8 mg/L ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) มีค่าเท่ากับ 2.0, 0.77, 0.71 และ 2.3 mg/L ตามล้าดับ (ค่ามาตรฐาน 

NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่าแมงกานีส (Mn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 
3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง และ CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง มีค่าดังนี้ ฤดูหนาว (พ.ย.
59-ม.ค.60) มีค่าเท่ากับ 8.7 และ 1.2  mg/L และฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60)  มีค่าเท่ากับ 4.9 และ 1.6 mg/L   
(ค่ามาตรฐาน Mn 1.0 mg/L) พบว่าค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 2 คลองใหญ ่บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ 
อ.บ้านบึง มีค่าเท่ากับ 0.13 mg/L  ฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.05 mg/L) และโลหะหนักในตะกอนดิน 
พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง อ.พานทอง มีค่าเท่ากับ 
0.55 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐานปรอท Hg 0.18 mg/Kg)  และค่าทองแดง (Cu) เกินค่า
มาตรฐานที่จุด CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง อ.พานทอง มีค่าเท่ากับ 44 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน 
(ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) และค่าอาร์เซนิค (As) มีค่าเท่ากับ 16 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.
60) (ค่ามาตรฐาน As 9.79 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) 
แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

CR 1 ห้วยลา้พาง ถนน 3289 ต.หนองชาก  5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N Mn - 
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรณุ 5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N Mn / Pb - 
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315 ต.บา้นเซิด 5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N - - 
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N - Hg / Cu / As 
CR 5 สะพาน ซ. 12 ใกล้ศาลเจ้าพอ่เสือ  5 (เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N - - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดชลบุรี ประเภทที่ 5 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรมมาก (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
  ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 5 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานทุกจุด ในทุกช่วงฤดู โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.62-12 mg/L จุดที่มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงคือจุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง  
มีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเท่ากับ 12 mg/L (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่า
แมงกานีส (Mn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง มีค่าเท่ากับ 2.7 mg/L  
ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และ 1.2  mg/L ในฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) (ค่ามาตรฐานแมงกานีส 1.0 mg/L)  
  ส้าหรับในตะกอนดิน พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)   
ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี มีค่าอยู่ในช่วง 0.26-0.47 mg/L ในทุกฤดู และที่จุด CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาล
เจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี มีค่าเท่ากับ 0.22 mg/Kg ในฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) (ค่ามาตรฐานปรอท 
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0.18 mg/Kg) และค่าสังกะสี (Zn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง อ.พานทอง 
มีค่าอยู่ในช่วง 137-159 mg/Kg ในทุกฤดู (ค่ามาตรฐานสังกะสี 121 mg/Kg)  
  การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม รายละเอียดดังตารางที่ 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์ที่
เกินมาตรฐาน 

โลหะหนัก 
ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

CR 1 
ห้วยลา้พาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  
อ.บ้านบึง   

5 (เส่ือมโทรม
มาก) ✓ NH3-N Mn - 

CR 2 
คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรณุ  
อ.บ้านบึง   

5 (เส่ือมโทรม
มาก) ✓ NH3-N - - 

CR 3 
คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  
อ.พนัสนิคม   

5 (เส่ือมโทรม
มาก) ✓ NH3-N - - 

CR 4 
คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)   
ต.พานทอง  อ.พานทอง   

5 (เส่ือมโทรม
มาก) ✓ NH3-N - Hg, Zn 

CR 5 
สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพอ่เสือ   
ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง   

5 (เส่ือมโทรม
มาก) ✓ NH3-N - Hg 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดชลบุรี ประเภทที่ 5 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรมมาก (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2560 และปีพ.ศ. 
2561 พบว่า แนวโน้มคุณภาพของแหล่งน้้าไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก ค่าที่พบมากที่สุดคือ
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ส่วนปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินพบปรอทและสังกะสี ปริมาณตะกั่วและทองแดงจาก
เดิมพบว่าเกินมาตรฐานในปี พ.ศ.2560 แต่ปัจจุบันไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 
 4.1.6 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดระยอง  
  ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 7 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่าแมงกานีส (Mn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 4คลองคา (กม.
223+739 ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 1.29 mg/L ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60)  (ค่ามาตรฐาน Mn 
1.0 mg/L) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย, RY 
2 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย, RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร  
อ.บ้านค่าย และ RY 7 คลองน้้าเย็น ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย มีค่าเท่ากับ 0.16, 0.36, 0.37 และ0.30 mg/L 
ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.30 mg/L) โลหะหนักในตะกอนดิน พบว่า ค่าทองแดง (Cu) 
เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย มีค่าเท่ากับ 74 และ 90 
mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) ตามล้าดับ (ค่ามาตรฐานทองแดง 31.6 mg/Kg) 
ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่)  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย มีค่าเท่ากับ  
39 mg/Kg  ในช่วงฤดูฝน ก.ค.-ก.ย.60 (ค่ามาตรฐานตะกั่ว 35.8 mg/Kg) ค่าสังกะสี (Zn) เกินค่ามาตรฐาน  ที่จุด RY 1 
คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่)  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย และ RY 2 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย 
มีค่าเท่ากับ 279 และ 144 mg/Kg ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ค่ามาตรฐานสังกะสี 121  mg/Kg) ค่าอาร์เซนิค (As) 
เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย, RY 2 คลองปลากั้ง ถ.3138 
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ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ในฤดูร้อน 
(ก.พ.-มิ.ย.60) มีค่าเท่ากับ 10 , 12 และ 9.9 mg/Kg ตามล้าดับ และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) มีค่าเท่ากับ  
18 mg/Kg และ 9.5 mg/Kg ตามล้าดับ ในจุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ 
RY 2 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย (ค่ามาตรฐาน As 9.78 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพ
น้้าอยู่ในเกณฑ ์เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน   
เพ่ือการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.11       

ตารางท่ี 4.11 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์ที่
เกินมาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

RY 1 
คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) 
ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย 

3 
(พอใช้) ✓ - Pb Cu / Pb / Zn / As 

RY 2 
คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบวั 
อ.บ้านค่าย 

3 
(พอใช้) ✓ - Pb Zn / As 

RY 3 
คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) 
(แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บา้นค่าย 

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ - Pb As 

RY 4 
คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง 

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ - Mn - 

RY 5 
คลองก้นปึก  (ขา้ง บ.ไออารพ์ีซี) 
ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง 

5 
(เส่ือมโทรมมาก) 

- - - - 

RY 6 
สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303 
ถ.สุขุมวิท นครระยอง 63) อ.เมือง 

5 
(เส่ือมโทรมมาก) 

- - - - 

RY 7 คลองน้้าเย็น อ.บ้านค่าย 
5 

(เส่ือมโทรมมาก) ✓ - Pb - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดระยอง ประเภทที่ 4 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
  ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 6 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่ามาตรฐานทุกจุด โดยเฉพาะฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-4.2 mg/L และใช่วงฤดูฝนจุด RY1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงถึง 4.5 mg/L ส่วนปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่าแมงกานีส (Mn) เกินค่า
มาตรฐานที่จุด RY3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีค่าเท่ากับ 1.5 mg/L ในช่วงฤดู
ร้อน (ก.พ.-พ.ค.61)  (ค่ามาตรฐานแมงกานีส 1.0 mg/L) ส้าหรับในตะกอนดิน พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่
จุด RY4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง มีค่า 0.38 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) 
และที่จุด RY6 สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง มีค่า 0.19  
mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) (ค่ามาตรฐานปรอท 0.18 mg/Kg) ค่าทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 
คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีค่าเท่ากับ 129 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) และมี
ค่า 95 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐานทองแดง 31.6 mg/Kg) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด 
RY 1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีค่าเท่ากับ 56 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61)  
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(ค่ามาตรฐานตะกั่ว 35.8 mg/Kg) ค่าสังกะสี (Zn) เกินค่ามาตรฐาน  ที่จุด RY 1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว  
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีค่าเท่ากับ 206 mg/Kg และ 294 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ตามล้าดับ (ค่ามาตรฐาน
สังกะสี 121  mg/Kg) ปริมาณสารหนู (As) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย 
จ.ระยอง มีค่าอยู่ในช่วง 11-22 mg/Kg ในทุกช่วงฤดู และที่จุด RY4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน  
อ.เมือง จ.ระยอง มีค่า 9.8 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) และในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) มีค่าเท่ากับ 11 
mg/Kg (ค่ามาตรฐานสารหนู 9.78 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) 
แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการคมนาคม รายละเอียดดังตารางที่ 4.12 

ตารางท่ี 4.12 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์ที่
เกินมาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

RY 1 
คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบวั  
อ.บ้านค่าย  

5 
(เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N - Cu, Pb, Zn, As 

RY 2 
คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่)  
ต.หนองบัว อ.บา้นค่าย  

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ NH3-N - - 

RY 3 
คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง)  
ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย  

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ NH3-N Mn - 

RY 4 
คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท)  
ต.เชิงเนิน อ.เมือง  

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ NH3-N  Hg, As 

RY 5 
คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวทิ 
อ.เมือง  

5 
(เส่ือมโทรมมาก) ✓ NH3-N - - 

RY 6 
สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303 
ถ.สุขุมวิท นครระยอง 63) อ.เมือง  

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ NH3-N - Hg 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดระยอง ประเภทที่ 5 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรมมาก (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดระยองในปี พ.ศ. 2560 และปี  
พ.ศ. 2561 พบว่า แนวโน้มคุณภาพของแหล่งน้้ามีปริมาณแอมโมเนียเพ่ิมขึ้น ส่วนปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินพบ
ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และสารหนู โดยเฉพาะในจุด RY 1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
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 4.1.7 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดจันทบุรี  
  ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินไม่พบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าค่า
โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 
46 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Total Cr  43.4 mg/Kg) ค่าทองแดง Cu เกินค่ามาตรฐานที่จุด 
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 38 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่า
มาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม)  
อ.เมือง และ CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 75 และ 54 mg/Kg ตามล้าดับ 
ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 35.8 mg/Kg) ค่านิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ 
(หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 23 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60)  (ค่ามาตรฐาน Ni 22.7 mg/Kg) 
และค่าอาร์เซนิค (As) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 13 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน 
(ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน As 9.87 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) 
แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่า
เชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร รายละเอียดดังตารางที่ 4.13           

ตารางท่ี 4.13 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

CB 1 
สะพานบ้านลาว (จุดสูบน้้าประปา)  
ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง  

3 
(พอใช้) 

- - - - 

CB 2 
สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม)  
ต.จันทนิมิต อ.เมือง  

2 
(ดี) ✓ - - Pb 

CB 3 
สะพานกจิจานนท ์(หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) 
ต.วัดใหม่ อ.เมือง  

3 
(พอใช้) ✓ - - Total Cr / Cu / Pb 

CB 4 สะพานหนา้วัดอา่งหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง  
3 

(พอใช้) ✓ - - As 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดจันทบุรี ประเภทที่ 3 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัพอใช ้ (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
 

 ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่ามีค่า
ปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี มีค่า 
0.22 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และ 0.40 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) (ค่ามาตรฐานปรอท 
0.18 mg/Kg) ปริมาณโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) 
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี มีค่า 55 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61)  และที่จุด CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน  
ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี มีค่าเท่ากับ 50 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐาน Total Cr 43.4 
mg/Kg)  
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ส่วนค่าทองแดง (Cu) ในตะกอนดิน เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์)  
อ.เมือง จ.จันทบุรี มีค่าเท่ากับ 33 mg/Kg ในช่วงฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐาน
ทองแดง 31.6 mg/Kg) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 จุด และ มีค่าอยู่ในช่วง 36-53 mg/Kg โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี พบค่าตะกั่วเกินมาตรฐานในทุกช่วงฤดู ปริมาณ
สารหนู (As) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี มีค่า 12 
mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และมีค่า 15 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) ที่จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลัง
โรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี มีค่าเท่ากับ 10 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และที่จุด CB 4 สะพาน
หน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรีมีค่าเท่ากับ 16 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และ มีค่าเท่ากับ 10 mg/Kg 
ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐานสารหนู 9.87 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
(ประเภทที่ 3) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร รายละเอียด  
ดังตารางที ่4.14 

ตารางท่ี 4.14 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

CB 1 
สะพานบ้านลาว (จุดสูบน้้าประปา)  
ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 

3 
(พอใช้) ✓ - - Pb 

CB 2 
สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม)  
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุร ี

2 
(ดี) ✓ - - 

Hg, Total Cr, Pb, 
As 

CB 3 
สะพานกจิจานนท ์(หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) 
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุร ี

3 
(พอใช้) ✓ - - Cu, Pb, As 

CB 4 
สะพานหนา้วัดอา่งหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง 
จ.จันทบุร ี

3 
(พอใช้) ✓ - - Total Cr, Pb, As 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดจันทบุรี ประเภทที่ 3 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัพอใช ้ (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2560 และปี  
พ.ศ. 2561 พบว่า แนวโน้มของปริมาณโลหะหนักมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นในดินตะกอน บางจุดจากเดิมไม่พบโลหะหนัก  
แต่ในปัจจุบันพบปริมาณตะกั่ว สารหนู ปรอท โครเมียม และทองแดง เพ่ิมข้ึน 
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โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 
 

 4.1.8 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดตราด  
  ในปี พ.ศ. 2560 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินไม่พบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าค่า
ปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 
0.18 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Hg 0.18 mg/Kg) ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) เกินค่า
มาตรฐานที่จุด TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง, TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท 
สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง และ TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง พบว่าในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.
60) มีค่าเท่ากับ 55, 87 และ 132 mg/Kg และจุดที่ TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง ในช่วงฤดูฝน 
(ก.ค.-ก.ย.60) มีค่าเท่ากับ 51 mg/Kg (ค่ามาตรฐาน Total Cr 43.4) ค่าทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 1 
สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง และ TR 3 สะพานบ้านท่าแพ 
(ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 35 และ 42 ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่า
มาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg)  ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานจุดที่ TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 
3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 39 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ TR 2 สะพานวัดท่า
ประดู ่(ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 71 และ 48 mg/Kg ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) 
และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 
93 และ 46 mg/Kg ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) และจุดที่ TR 4 ปากน้้า
ด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 38 และ 40 mg/Kg ตามล้าดับ  ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค.60) 
และในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 35.8 mg/Kg) ค่านิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 1 สะพาน
บ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 30 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน 
(ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 43 และ 23 
ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วง ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) และจุดที่ TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนน
สุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 73 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Ni 22.7 

mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม 
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร  รายละเอียดดังตารางที ่4.15 

ตารางท่ี 4.15 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2560 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน้้าผิวดิน ในตะกอนดิน 

TR 1 
สะพานบ้านทา่กระทอ้น  
(ถ.3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง)  

3 
(พอใช้) ✓ - - Cu / Pb / Ni 

TR 2 
สะพานวัดทา่ประดู่  
(ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง 

3 
(พอใช้) ✓ - - Total Cr / Pb / Ni 

TR 3 
สะพานบ้านทา่แพ (ถนนสุขุมวิท  
สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง 

3 
(พอใช้) ✓ - - 

Hg /  Total Cr / Cu 
Pb / Ni 

TR 4 
ปากน้้าดา่นเก่า (ศาลเจ้าพอ่ขุ่นด่าน)             
อ.เมือง 

3 
(พอใช้) ✓ - - Total Cr /  Pb 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดตราด ประเภทที่ 3 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัพอใช ้ (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
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  ในปี พ.ศ. 2561 ศวภ.ตอ. ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าสังกะสี (Zn) เกินค่ามาตรฐานทุกจุด ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.8-2.2 mg/L ในฤดูฝน (มิ.ย.-
ก.ย.61) (ค่ามาตรฐานสังกะสี 1.0 mg/L)  และพบปริมาณสารหนู (As) เกินมาตรฐานที่จุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ 
(ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.011 mg/L ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐาน
สารหนู 0.1 mg/L) 
 ส่วนโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าค่าโครเมียมท้ังหมด (Total Cr) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 1 สะพานบ้าน
ท่ากระท้อน (ถ.3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) มีค่าเท่ากับ 65 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.61) และมีค่า 54 
mg/Kg ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) ที่จุด TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่าอยู่ระหว่าง 
50-53 mg/Kg โดยพบทุกช่วงฤดู และที่จุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.
เมือง มีค่าเท่ากับ 102 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และมีค่า 44 และจุดที่ mg/Kg ในฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) 
(ค่ามาตรฐาน โครเมียมทั้งหมด 43.4 mg/Kg) ค่าทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน 
(ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด มีค่าเท่ากับ 70 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-
ม.ค.61) และที่จุด TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 32 mg/Kg ในฤดูฝน 
(มิ.ย.-ก.ย.61) และท่ีจุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 40 
ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) (ค่ามาตรฐานทองแดง 31.6 mg/Kg)  ปริมาณตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานจุดที่ TR 1 
สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 42 mg/Kg ในช่วง
ฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) จุดที่ TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 67 mg/Kg ใน
ฤดูหนาวและฤดูร้อน และมีค่า 75 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) ที่จุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวง
หมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 90 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.60-ม.ค.61) และมีค่า 47 mg/Kg 
ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) (ค่ามาตรฐานตะกั่ว 35.8 mg/Kg) 

 ปริมาณนิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 
ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 24 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.61) จุดที่ TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ 
(ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานในทุกฤดูซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 30-34 mg/Kg และจุดที่ TR 
3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 40 mg/Kg ในฤดูหนาว (ต.ค.
60-ม.ค.61) (ค่ามาตรฐานนิกเกิล 22.7 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 
4) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 
4.16 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
พารามิเตอร์

ที่เกิน
มาตรฐาน 

โลหะหนัก 

ในแหล่งน้้าผิวดิน ในตะกอนดิน 

TR 1 
สะพานบ้านทา่กระทอ้น อ.เขาสมิง 
(ถ.3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง)  

4 
(เส่ือมโทรม) ✓ - Zn 

Total Cr, Cu, Pb, 
Ni 

TR 2 
สะพานวัดทา่ประดู่  
(ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง 

4 
(เสื่อมโทรม) ✓ - Zn 

Total Cr, Cu, Pb, 
Ni 

TR 3 
สะพานบ้านทา่แพ (ทางหลวงหมายเลข 3 
สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง 

3 
(พอใช้) ✓ - Zn, As 

Total Cr, Cu, Pb, 
Ni 

TR 4 
ปากน้้าดา่นเก่า (ศาลเจ้าพอ่ขุ่นด่าน)              
อ.เมือง 

4 
(เสื่อมโทรม) ✓ - Zn - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดตราด ประเภทที่ 4 คณุภาพน  าอยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (✓หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดินและดินตะกอนของจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2560 และปี  พ.ศ. 
2561 พบปริมาณโลหะหนักในน้้า โดยเฉพาะสังกะสี และสารหนู ส่วนโลหะหนักในดินตะกอนมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น
ในปัจจุบันพบปริมาณ โครเมียมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะจุด TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาด
เทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง และ TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
5.1 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้ าภาคตะวันออก 
       ผลการด้าเนินงานโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออก จ้านวน 8 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ประจ้าปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีคุณภาพน้้าและปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินและโลหะหนักใน
ตะกอนดินเกินค่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน  กรมควบคุมมลพิษ 
หลายจุด  ผู้ด้าเนินโครงการเห็นสมควรมีการเฝ้าระวังในการด้าเนินโครงการในปีถัดไปโดยมีรายละเอียดจุดที่ควรมีการเฝ้า
ระวังดังนี้ 
 5.1.1 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 2 จุด ประกอบด้วย  
  จุด SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และบีโอด ี
  จุด SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน          
คือ ตะกั่ว (Pb)  
 5.1.2 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย 
  จุด PJ 1 ฝายน้้าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่  
แคดเมียม (Cd) โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) ตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As) 
  จุด PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน คือ 
ตะกั่ว (Pb)  
  จุด PJ 4 ประตูน้้าคลองสารภี (ด้านใน) ต.วัดโบสถ์ เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดิน คือ ตะกั่ว (Pb) และ
โลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) และสังกะสี (Zn) 
  จุด PJ 5 สะพานหน้า บ.ไทยสเตนเลสสตีล จ้ากัด เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดิน และโลหะหนักในตะกอนดิน 
คือ ตะกั่ว (Pb)  
 5.1.3 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดนครนายก จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุด NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในตะกอนดิน คือ ตะกั่ว (Pb)   
  จุด NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินและตะกอนดิน คือ ตะกั่ว (Pb)   
  จุด NY 3 สะพานบ้านท่าช้าง อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดิน ได้แก่ สารหนู (As) และทองแดง 
(Cu) เฝ้าระวังโลหะในตะกอนดิน คือ ตะกั่ว (Pb)   
   จุด NY 4 สะพานวัดท่าทราย อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในตะกอนดิน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) 
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 5.1.4  การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุด BK 1 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางปะกง อ.บางปะกง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb)  
และสังกะสี (Zn)  
  จุด BK 2 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) และ
นิกเกิล (Ni) 
  จุด BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า อ.บางคล้า เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) 
ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) และสังกะสี (Zn) 
  จุด BK 4 ท่าน้้าวัดปากน้้า (ปากน้้าโจโล้) อ.บางคล้า เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) 
ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) และสังกะสี (Zn) 

 5.1.5 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 5 จุด ประกอบด้วย   
  จุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และ
โลหะในแหล่งน้้าผิวดิน คือ แมงกานีส (Mn) 
  จุด CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)  
  จุด CR 3 คลองอ้อมแก้ว ถนน 315 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) 
  จุด CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง อ.พานทอง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน  
(NH3-N) และโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ปรอท (Hg) และสังกะสี (Zn) 
   จุด CR 5 สะพาน ซ. 12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-
N) และโลหะหนักในตะกอนดิน คือ ปรอท (Hg) 

 5.1.6 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดระยอง จ านวน 6 จุด ประกอบด้วย   
  จุด RY 1 คลองปลากั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะ
หนักในตะกอนดิน ได้แก่ ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb)  สังกะสี (Zn) และสารหนู (As) 
  จุด RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-
N) 
  จุด RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) และเฝ้าระวังโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน ได้แก่ แมงกานีส (Mn) 
  จุด RY 4 คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และ
โลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ ปรอท (Hg) และสารหนู (As) 
  จุด RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง เฝ้าระวังแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) 
 จุด RY 6 สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง 63) อ.เมือง เฝ้าระวังแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) และค่าโลหะหนักในตะกอนดิน คือ ปรอท (Hg) 

 5.1.7 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย  
  จุด CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน้้าประปา) ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง  เฝ้าระวังโลหะหนักใน
ตะกอนดิน คือ ตะกั่ว (Pb) 
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  จุด CB 2 สะพานท่าหลวง (วัดจันทนาราม) ต.จันทนิมิต อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ 
ปรอท (Hg) โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) ตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As) 
  จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ 
ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As) 
  จุด CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ โครเมียมทั้งหมด 
(Total Cr) ตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As) 

 5.1.8 การเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดตราด จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุด TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง เฝ้าระวัง
โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน คือ สังกะสี (Zn)  และโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) ทองแดง 
(Cu) ตะกั่ว (Pb) และนิกเกิล (Ni) 
  จุด TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง เฝ้าระวังโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน 
คือ สังกะสี (Zn)  และโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) และนิกเกิล 
(Ni)  
  จุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน 
ได้แก่ สังกะสี (Zn) และสารหนู (As) และโลหะหนักในตะกอนดิน ได้แก่ โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว 
(Pb) และนิกเกิล (Ni)  
  จุด TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน คือ สังกะสี (Zn)   

5.2 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 5.2.1 เป้าหมายของโครงการ ได้รับข้อมูลจากตรวจติดตามคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินในพื้นที่ลุ่ม
น้้าภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประจ้าปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 36 จุดเก็บ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจุดเก็บตัวอย่างน้้า 
และด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดิน จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (คิดเป็นจ้านวนตัวอย่างน้้าและดินตะกอน
รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 173 ตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์ทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 2,851 รายการ)  

 5.2.2 ผลการด าเนินงาน พบว่า ศวภ.ตอ. สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 216 ตัวอย่าง  
(คิดเป็นร้อยละ 100) จ้านวน 3,556 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 99.8) โดยมีรายละเอียดดังนี้     
 5.2.2.1 จังหวัดสระแก้ว เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 19 ตัวอย่าง)  317 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 24 ตัวอย่าง จ้านวน 396 รายการ ผลการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 100  

5.2.2.2 จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 24 ตัวอย่าง)  396 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 30 ตัวอย่าง จ้านวน 495 รายการ ผลการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 100 

5.2.2.3 จังหวัดนครนายก เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 19 ตัวอย่าง)  317 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 24 ตัวอย่าง จ้านวน 392 รายการ ผลการเก็บตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 และการวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 99 
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5.2.2.4 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 19 ตัวอย่าง)  317 รายการ ผลการ
ด้าเนินงานพบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 24 ตัวอย่าง จ้านวน 392 ผลการเก็บตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 และการวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 99  

5.2.2.5 จังหวัดชลบุรี เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 24 ตัวอย่าง)  396 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 30 ตัวอย่าง จ้านวน 495 รายการ ผลการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 100 

5.2.2.6 จังหวัดระยอง เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 29 ตัวอย่าง)  475 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 36 ตัวอย่าง จ้านวน 594 รายการ ผลการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 100 

5.2.2.7 จังหวัดจันทบุรี เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 19 ตัวอย่าง)  317 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 24 ตัวอย่าง จ้านวน 396 รายการ ผลการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 100  

5.2.2.8 จังหวัดตราด เป้าหมายร้อยละ 80 (จ้านวน 19 ตัวอย่าง)  317 รายการ ผลการด้าเนินงาน
พบว่า สามารถเก็บตัวอย่างน้้าและดินตะกอนได้จ้านวนรวม 24 ตัวอย่าง จ้านวน 396 รายการ ผลการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้้าและดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 100  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.1 ผลการด้าเนินงานโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้า 
และตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออกปีงบประมาณ 2561 
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คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 7.4 6.9 7.8
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.2 7.6 8.0
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 7.4 6.8 8.0
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 7.9 7.0 7.8
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 7.8 6.5 7.4
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 7.8 7.0 7.6
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 7.5 7.0 7.9
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 7.6 7.0 7.8
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 7.0 6.8 7.8
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 7.8 7.6 7.3
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 6.8 7.2 7.4
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 7.2 7.3 6.7
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 7.4 7.4 7.2
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 7.4 6.7 7.2
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 7.6 6.6 7.8
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 6.8 7.1 7.5
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 6.9 7.1 7.7
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 7.5 7.2 7.9
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 7.5 7.4 7.8
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 7.4 6.8 7.8
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 7.4 6.8 7.5
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 7.3 7.4 7.7
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 7.6 7.5 7.8
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 7.7 7.7 7.2
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 7.3 7.6 7.6
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 7.2 7.6 7.9
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 7.1 7.2 7.4
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 7.1 7.2 7.9
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 7.6 7.5 7.8
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 7.1 7.6 7.6
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 7.1 7.5 7.6
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 6.9 7.6 7.1
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 7.9 7.9 7.9
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 6.8 7.3 8.0
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 6.9 7.3 7.7
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 7.0 7.2 7.0

5.0-9.0ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1

ผลการวิเคราะห์

ช่ือจุดตรวจวัดจุดเก็บ

ตารางท่ี ก.1 ผลการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในแหล่งน  าผิวดิน

      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      
หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 97 80 112
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 107 233 118
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 303 289 288
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 302 305 293
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 280 1,171 680
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 914 2,010 1,135
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 169 254 211
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 124 270 217
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 139 258 247
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 50 38 126
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 65 46 106
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 80 48 54
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 65 62 90
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 4,300 14,210 442
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 380 3,420 345
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 249 673 285
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 215 766 244
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 2,190 3,960 23,700
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 825 1,054 700
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 535 667 510
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 655 840 637
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 1,485 1,080 877
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2,920 3,100 1,186
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 327 320 263
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 379 393 334
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 3,410 944 488
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 32,600 18,300 10,600
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 3,160 727 286
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 54 85 48
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 1,590 160 46
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 3,200 215 62
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 8,300 105 57
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 68 55 45
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 9,500 95 80
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 24,300 580 1,370
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 31,400 2,400 1,409

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

ผลการวิเคราะห์ (µS/cm)

ตารางท่ี ก.2 ผลการทดสอบค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0 0 0
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0 0 0
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0 0 0
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.1 0.1 0.1
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0 0.6 0
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.4 1.1 0.5
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0 0 0
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0 0 0
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0 0 0
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 0 0 0
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 0 0 0
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 0 0 0
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 0 0 0
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 2.3 8.4 0.1
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 0.1 1.8 0.1
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0 0.3 0
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0 0.3 0
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 1.1 2.1 1.2
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.3 0.5 0.3
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.2 0.3 0.2
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.2 0.4 0.2
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.7 0.5 0.4
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1.5 1.7 0.5
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.1 0.1 0.0
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.1 0.1 0.0
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 1.8 0.4 0.2
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 20.4 10.0 6.1
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 1.7 0.3 0.0
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.0 0.0 0.0
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.8 0.0 0.0
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 1.7 0.0 0.0
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 4.7 0.0 0.0
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.0 0.0 0.0
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 5.4 0.0 0.0
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 14.9 0.2 0.7
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 19.7 1.3 1.0

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

-

ตารางท่ี ก.3 ผลการทดสอบค่าความเค็มของน  า (Salinity) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1

ผลการวิเคราะห์ (PPT)

ช่ือจุดตรวจวัด



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.4 6.9 4.4
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.8 6.3 6.9
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.2 6.4 4.0
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.1 6.3 4.1
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 3.7 4.4 3.8
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 3.9 4.0 3.6
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 6.9 3.4 3.6
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 6.6 4.0 4.0
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 5.5 6.5 6.5
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 7.2 6.7 7.2
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 6.2 6.2 5.6
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 4.5 6.2 5.5
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 6.8 6.9 6.2
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 5.5 6.8 5.6
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 3.3 5.4 5.2
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2.8 5.9 5.0
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2.5 6.1 4.4
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 2.9 6.5 5.3
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 3.9 7.0 5.8
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 3.2 5.3 4.6
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 3.2 6.3 4.7
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 4.4 6.4 5.3
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 5.4 5.9 5.6
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 6.5 6.1 5.3
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 6.5 5.6 5.7
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 6.4 2.8 5.2
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 5.2 5.2 6.3
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 5.8 2.5 5.2
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 6.5 6.8 5.5
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 6.8 6.3 5.8
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 5.4 3.5 6.0
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 4.7 3.8 5.3
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.8 3.2 6.2
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 3.6 3.6 6.6
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 4.0 4.6 6.7
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 3.6 4.0 6.0

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

ตารางท่ี ก.4 ผลการทดสอบค่าออกซิเจนละลายน  า (DO) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 28.2 28.4 28.8
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 28.4 27.7 28.8
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 29.1 27.1 29.9
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 28.9 26.6 28.8
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 30.0 30.2 30.3
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 30.5 31.3 30.5
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 28.0 28.7 30.4
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 28.8 30.6 30.5
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 29.8 30.9 30.2
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 26.4 26 27.9
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 26.3 27.3 28.1
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 28.2 28.6 28.4
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 28.2 28.5 29.8
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 27.5 29.9 26.6
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 27.8 29.0 26.2
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 27.9 31.7 27.9
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 28.0 32.6 28.1
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 23.3 27.6 27.7
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 23.9 28.7 28.3
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 25.4 27.7 29.1
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 23.6 27.4 19.3
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 25.8 28.8 29.7
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 26.0 27.5 27.7
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 26.4 28.2 28.6
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 26.0 28.1 26.9
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 26.8 29.6 29.0
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 25.2 29.0 30.6
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 28.0 28.5 29.0
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 28.0 28.4 26.2
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 28.0 28.7 25.7
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 28.0 28.6 26.1
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 28.0 29.0 26.0
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 28.0 29.1 27.7
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 28.0 32.4 27.8
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 29.0 30.8 29.4
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 29.0 29.4 28.9

ตารางท่ี ก.5 ผลการทดสอบค่าอุณหภูมิ (Temperature) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

ผลการวิเคราะห์ (0C)

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 40 118 138
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 34 24 136
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 32 170 39
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 41 18 46
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 23 9 13
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 74 52 38
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 26 105 47
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 21 70 54
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 19 59 50
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 6.4 40 13
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 11 42.0 18
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 14 45.0 19
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 20 70 12
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 44 19 67
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 30 26 46
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 25 26 66
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 12 26 61
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 53 21 40
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 32 22 37
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 11 30 27
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 18 45 24
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 17 27 32
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 7.3 7 8.0
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 130 16 34.0
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 18 10 32.0
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 12 9 12.0
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 8.5 24 35.0
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 32 41 36.0
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 8.1 23 63
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 10.0 25 69
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 6.6 23 65
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 39.0 24 61
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.8 23 72
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.7 17 63
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 14.0 12 32
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 5.4 14 66

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (NTU)

ตารางท่ี ก.6 ผลการทดสอบค่าความขุ่น (Turdidity) ในแหล่งน  าผิวดิน

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.76 1.1 3.6
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 1.20 20 4.0
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.91 1.2 2.4
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.71 1.3 2.4
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1.3 2.1 2.3
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1.2 2.4 1.9
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 1.2 2.1 2.7
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 1.6 1.5 2.5
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0.92 1.7 2.6
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 0.65 0.80 0.92
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 0.72 1.1 0.79
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 2.5 1.2 1.4
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 2.7 3.0 1.6
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1.5 11 0.91
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 1.2 1.8 0.93
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1.8 2.2 1.5
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1.5 2.2 1.3
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 71 11 8.0
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 6.3 15 7.4
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 4.6 9.8 8.2
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 5.7 12 8.1
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 38 9.1 8.1
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2.1 26 13
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1.6 2.8 2.9
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1.5 2.8 4.4
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 1.8 2.0 1.8
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 1.8 5.1 6.4
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 1.4 2.2 2.0
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 1.8 1.5 0.7
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 1.6 0.7 0.8
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 1.7 1.1 1.1
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.7 0.9 1.0
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.8 0.7 0.90
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.5 0.9 1.1
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 1.1 1.6 1.4
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 0.8 1.2 0.88

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

ตารางท่ี ก.7 ผลการทดสอบค่าบีโอดี (BOD) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0 0.17 0.17
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0 0.76 0
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.11 0 0.14
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0 0 0
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.23 0.23 0.37
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0 0.37 0.11
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.11 0.20 0
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0 0.11 0
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0 0.14 0
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 0.11 0 0.14
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 0.17 0 0
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 0.11 0 0
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 0.11 0.14 0.12
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0.17 0.23 0
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 0.19 0.46 0
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.14 0 0.19
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0 0.17 0.12
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 9.4 12 12
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 6.1 11 9.4
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 1.0 1.2 1.6
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 1.3 1.1 1.0
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.62 2.3 2.6
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0 4.2 4.5
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0 0.77 0.26
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.17 0.86 1.0
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 0.23 0.66 0.51
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 0.17 1.20 2.3
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 0.14 0.74 0.31
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.0 0.0 0.0
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.2 0.1 0.1
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.3 0.2 0.0
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.0 0.0 0.2
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.1 0.1 0.17
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.0 0.0 0.11
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 0.0 0.0 0.26
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 0.0 0.0 0.20

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

ตารางท่ี ก.8 ผลการทดสอบค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 0.5



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 18 50 37
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 20 57 44
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 103 136 123
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 102 146 129
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 23 102 70
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 63 179 116
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 17 74 74
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 10 80 69
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 20 71 78
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 5 16 20
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 10 21 15
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 20 18 21
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 13 20 23
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 542 1,317 88
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 42 391 85
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 39 103 70
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 15 101 73
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 200 377 179
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 108 128 109
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 80 54 83
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 110 83 107
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 170 97 129
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 619 623 258
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 74 70 64
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 56 78 53
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 340 148 82
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 3,604 2,640 572
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 372 122 59
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 47 31 23
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 169 20 17
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 214 33 19
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 214 26 21
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 38 24 18
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 225 22 25
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 450 79 195
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 1,012 196 37

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

ตารางท่ี ก.9 ผลการทดสอบค่าความกระด้างของน  า (Hardness) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี <0.10 nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd 0.16
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

ตารางท่ี ก.10 ผลการทดสอบทองแดง (Cu) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 0.1



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี <0.10 <0.10 nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 0.1

ตารางท่ี ก.11 ผลการทดสอบนิกเกิล (Ni) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.24 0.14 0.23
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.28 0.17 0.18
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.10 <0.10 0.13
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว <0.10 <0.10 0.14
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.41 0.54 0.59
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.39 0.63 0.41
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.18 0.15 <0.10
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.31 0.11 <0.10
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0.31 0.18 <0.10
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd 0.11 nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 0.20 <0.10 <0.10
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 0.21 nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 0.17 <0.10 <0.10
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา <0.10 <0.10 0.18
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 0.16 <0.10 <0.10
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.36 nd 0.19
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.38 nd 0.15
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 2.7 1.2 0.23
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.85 0.74 0.70
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.36 0.62 0.64
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.32 0.61 0.40
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.24 0.73 0.77
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.15 0.53 0.38
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.33 0.95 0.29
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.46 1.5 0.65
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 0.18 <0.10 0.21
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง <0.10 <0.10 0.14
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 0.21 0.22 0.32
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd <0.10 nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd <0.10 nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd <0.10 <0.10
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd <0.10 <0.10
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.11 <0.10 nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 0.14 0.11 0.40
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด <0.10 <0.10 <0.10

      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.12 ผลการทดสอบแมงกานีส (Mn) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 1.0

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd 0.12 0.18
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd <0.10 <0.10
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd 0.39
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd <0.10 nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก <0.10 nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา <0.10 nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd <0.10 nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd <0.10 nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.15 nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี <0.10 nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.11 0.17 nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี <0.10 0.12 nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี <0.10 nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd 0.45 nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง <0.10 0.33 nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd 0.11
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd <0.10
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd 2.2
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd 1.8
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd 2.1
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd 1.8

      nd  หมายถึง  not detected

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 1.0

ตารางท่ี ก.13 ผลการทดสอบสังกะสี (Zn) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

**   น  าท่ีมีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
       และท่ีมีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.14 ผลการทดสอบแคดเมียม (Cd) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 **

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd <0.10
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

ตารางท่ี ก.15 ผลการทดสอบโครเมียมทั งหมด (Total Cr) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd 0.26
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd 0.32
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd 0.12 nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd <0.10 nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด <0.10 nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด <0.10 nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.16 ผลการทดสอบตะก่ัว (Pb) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 0.05

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.00045 0.00037 0.00017
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.00059 0.00027 0.00017
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.00046 0.00046 0.00013
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.00061 0.00046 0.00020
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.00074 0.00023 0.00020
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.00057 0.00019 0.00042
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.00058 0.00019 0.00013
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.00051 0.00015 0.00021
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0.00049 0.00015 0.00014
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 0.00040 0.00017 <0.00010
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 0.00039 0.00011 0.00066
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 0.00066 0.00019 <0.00010
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 0.00044 <0.00010 <0.00010
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0.00060 0.00031 0.00051
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 0.00052 0.00036 0.00012
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.00050 0.00017 <0.00010
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.00053 0.00017 0.00014
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.00056 0.00032 0.00028
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.00045 0.00016 0.00022
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.00033 0.00014 0.00050
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.00031 0.00015 0.00018
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.00039 0.00025 0.00014
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.00050 0.00020 0.00011
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.00053 0.00015 0.00021
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.00046 0.00012 0.00017
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 0.00045 0.00013 0.00018
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 0.00048 0.00010 0.00029
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 0.00044 0.00011 0.00021
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.00062 0.00011 0.00011
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.00022 0.00037 0.00010
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.00053 0.00018 <0.00010
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.00044 0.00036 0.00012
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.00045 0.00017 0.00027
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.00064 0.00013 0.00025
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 0.00052 <0.00010 0.00025
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 0.00050 0.00045 0.00015

      nd  หมายถึง  not detected

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 0.002

ตารางท่ี ก.17 ผลการทดสอบปรอท (Hg) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd 0.018
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd <0.010
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี <0.010 nd <0.010
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี <0.010 nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี <0.010 nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd <0.010
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd <0.010
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd <0.010
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง <0.010 nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd 0.011
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.18 ผลการทดสอบสารหนู (As) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 0.01

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว <0.10 0.11 0.12
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว <0.10 <0.10 <0.10
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว <0.10 <0.10 <0.10
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.64 <0.10 <0.10
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd <0.10
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd 0.11
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd <0.10 <0.10
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd <0.10 <0.10
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd <0.10
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก <0.10 nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd <0.10
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd <0.10
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.24 0.27 <0.10
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี <0.10 <0.10 <0.10
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd <0.10 <0.10
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี <0.10 <0.10 <0.10
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd <0.10 <0.10
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง <0.10 nd <0.10
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.1 0.1 <0.10
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง <0.10 0.1 <0.10
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง <0.10 <0.10 <0.10
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง <0.10 nd <0.10
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง <0.10 <0.10 <0.10
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd 0.1 nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

ตารางท่ี ก.19 ผลการทดสอบแบเรียม (Ba) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd <0.010
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd <0.010
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd <0.010
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd <0.010 nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd <0.010
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd 0.015
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd <0.010
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd <0.010
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง <0.010 nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.20 ผลการทดสอบซีลีเนียม (Se) ในแหล่งน  าผิวดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/L)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน1 -

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.025 0.025 0.062
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.033 0.013 0.046
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.033 0.015 0.080
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.018 0.013 0.068
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.067 0.12 0.15
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0.10 0.067 0.14
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.069 0.080 0.11
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 0.25 0.15 0.15
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 0.096 0.091 0.095
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 0.074 0.094 0.13
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 0.15 0.093 0.10
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 0.12 0.12 0.10
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 0.19 0.12 0.060
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0.13 0.15 0.16
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 0.14 0.13 0.054
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.18 0.13 0.17
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0.13 0.13 0.16
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.012 0.017 0.026
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.11 0.11 0.077
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.036 0.063 0.058
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.34 0.26 0.47
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 0.10 0.22 0.16
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.064 0.16 0.042
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.017 0.064 0.029
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0.10 0.067 0.039
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 0.072 0.38 0.094
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 0.014 0.031 0.11
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 0.092 0.19 0.046
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.12 0.14 0.14
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.22 0.40 0.14
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.15 0.14 0.16
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 0.056 0.10 0.16
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.035 0.069 0.072
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 0.17 0.14 0.17
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 0.14 0.065 0.11
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 0.062 0.049 0.078

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 0.18

ตารางท่ี ก.21 ผลการทดสอบปรอท (Hg) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 44 40 53
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 38 31 29
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 28 16 21
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 24 29 23
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 23 28 33
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 86 83 92
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 71 74 97
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 107 78 96
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 93 112 87
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 62 34 76
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 91 63 69
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 58 76 30
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 118 119 116
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 69 39 54
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 117 52 41
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 95 84 109
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 109 101 108
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 11 100 26
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 127 660 120
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 60 107 79
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 211 199 182
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 79 49 54
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 34 84 104
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 16 26 22
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 57 31 24
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 40 59 52
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 2.5 1.9 6.5
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 56 85 74
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 83 86 67
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 38 56 48
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 65 44 52
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 14 26 39
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 33 32 57
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 40 56 54
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 52 30 14
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 5.1 1.1 11

ตารางท่ี ก.22 ผลการทดสอบแบเรียม (Ba) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 -

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd 1.1
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก nd nd nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา nd nd nd
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 0.99

ตารางท่ี ก.23 ผลการทดสอบแคดเมียม (Cd) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 9.1 10 11
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.9 5.6 5.7
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 20 20 26
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 25 24 12
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 59 61 341
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 18 17 32
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 18 24 24
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 32 20 24
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 24 25 23
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 6.1 17 10
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 13 8.3 7.8
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 16 23 13
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 11 14 12
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 27 31 24
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 21 34 10
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 29 33 60
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 27 26 37
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.57 2.4 3.6
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 16 21 23
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 3.4 7.9 8.8
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 26 24 30
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 12 4.2 19
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 6.2 20 19
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2.6 5.6 3.1
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 6.2 3.0 1.7
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 11 17 15
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 1.3 1.3 4.1
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 14 12 10
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 25 26 28
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 25 55 20
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 37 32 37
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 14 20 50
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 65 54
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 53 52 50
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 102 39 44
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 26 16 31

ตารางท่ี ก.24 ผลการทดสอบโครเมียมทั งหมด (Total Cr) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 43.4

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 4.3 5.1 8.1
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 5.0 2.1 5.5
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 5.7 3.5 5.9
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 5.0 4.3 4.5
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 13 23 52
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 11 8.6 14
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 11 24 16
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 30 20 22
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 17 18 16
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 5.3 25 8.5
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 14 8.2 9.1
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 19 21 21
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 13 14 15
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 20 22 20
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 17
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 27 51 38
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 36
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.65 4.3 2.4
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 20 20 15
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 5.3 17 13
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 31 30 37
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 10 5.4 12
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 24 129 95
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1.6 2.2 1.2
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 5.3 1.7 1.7
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 10 22 15
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 1.3 0.72 4.3
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 19 18 15
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 27 29 27
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 27 21 14
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 33 29 33
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 9.0 15 24
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 70 29 22
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 28 25 32
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 40 8.6 20
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 8.9 4.7 15

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 31.6

ตารางท่ี ก.25 ผลการทดสอบทองแดง (Cu) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 10 8.8 14
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 9.2 4.6 7.7
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.6 6.3 85
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.6 9.5 6.4
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 21 30 88
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 24 50 29
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 25 31 25
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 57 52 40
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 27 37 36
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 17 76 24
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 35 90 20
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 30 51 31
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 35 83 32
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 49 38 53
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 41 47 21
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 50 53 51
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 47 44 51
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 1.7 6.5 3.6
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 18 15 16
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 10 25 12
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 31 33 32
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 25 14 33
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 17 56 36
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 6.4 12 7.6
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 15 19 6.0
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 14 32 23
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 2.2 4.2 5.7
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 19 22 24
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 36 35 41
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 34 45 31
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 53 43 48
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 17 31 39
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 35 29 42
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 67 67 75
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 90 19 47
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 25 13 35

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.26 ผลการทดสอบตะก่ัว (Pb) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 35.8



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 2.3 2.4 3.5
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 3.2 0.55 2.0
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.0 3.9 5.7
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.0 5.7 3.8
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 3.2 5.1 14
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 9.4 10 15
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 10 21 14
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 24 14 13
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 9.2 13 11
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 4.7 5.1 6.7
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 7.7 6.8 6.4
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 5.5 8.7 4.3
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 8.9 12 11
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21 20 18
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 1.7 23 6.0
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 69 30 49
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 22 21 32
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd 1.9 0.17
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 7.7 10 14
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.55 5.0 2.9
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 10 11 13
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 6.5 2.9 10
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1.9 12 18
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd 0.82 nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1.7 0.43 nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 3.1 8.2 6.5
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd 0.0098 nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 6.4 5.3 3.1
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 10 10 12
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 9.0 4.7 6.5
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 15 13 17
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 3.3 5.9 9.4
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 2.8 9.9 24
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 31 34 30
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 40 1.8 8.2
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 5.8 2.2 4.7

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 22.7

ตารางท่ี ก.27 ผลการทดสอบนิกเกิล (Ni) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 9.7 9.6 15
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 15 5.1 16
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.6 45 13
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.0 8.1 7.8
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 7.1 15 42
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 23 21 35
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 113 33 39
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 154 52 47
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 32 44 31
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 23 115 30
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 78 34 28
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 57 90 119
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 61 61 64
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 80 68 319
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 96 63 72
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 155 143 192
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 68 64 131
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 4.0 11 15
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 61 27 64
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 14 58 30
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 137 155 159
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 40 16 53
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 52 206 294
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21 37 37
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 67 33 14
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 77 79 80
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 6.6 5.8 82
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 42 43 33
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 53 75 51
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 57 52 37
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 83 78 81
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 18 41 54
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 24 22 36
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 56 66 67
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 59 8.0 18
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 23 19 24

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.28 ผลการทดสอบสังกะสี (Zn) ในตะกอนดิน

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 121

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 351 232 548
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 392 415 340
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 161 152 167
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 234 340 216
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 132 174 555
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 277 217 299
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 675 426 687
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 347 124 122
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 218 445 323
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 478 194 650
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 464 420 522
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 259 618 223
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 374 320 343
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 3,303 1,281 2,158
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 3,110 2,524 533
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2,308 1,888 2,017
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 3,359 3,339 2,000
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 67 385 94
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 661 2,912 634
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 231 461 313
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 312 262 262
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 470 158 260
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 605 997 2,477
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 120 153 123
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 218 308 181
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 210 191 358
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 36 17 22
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 261 322 386
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 960 589 536
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 531 757 483
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 1,082 322 615
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 162 875 651
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 245 262 441
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 274 1,131 378
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 394 646 306
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 230 54 278

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 -

ตารางท่ี ก.29 ผลการทดสอบแมงกานีส (Mn) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd 2.0
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0.34 nd 1.3
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 1.5 0.73 2.3
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 2.5 1.6 2.4
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 7.5 9.7 53
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 2.3 4.0 nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 2.2 3.0 1.8
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd 0.36 nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก nd 5.3 0.27
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 1.9 0.41 nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 1.9 2.7 4.3
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก nd nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 4.9 2.4 7.2
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 4.8 1.9 2.4
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 3.1 5.0 4.9
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 3.2 3.7 4.0
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd 0.99 0.29
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 0.29 1.2 1.3
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 0.67 2.5 nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 3.0 2.8 2.4
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 2.3 1.0 0.59
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 11 15 22
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2.6 5.0 0.74
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 5.3 1.5 nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 8.9 9.8 11
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 0.78 0.27 nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 10 5.8 7.8
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 8.1 3.1 6.8
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 12 15 7.0
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 10 7.9 8.8
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 16 8.2 10
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 5.5 nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 1.0 nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 0.22 nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 3.1 1.4 4.1

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.30 ผลการทดสอบสารหนู (As) ในตะกอนดิน

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 9.79



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd 0.38
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว nd nd nd
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี nd nd nd
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก - 0.40 nd
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก - nd nd
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก - 0.17 nd
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก - nd nd
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา - nd 0.69
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา - nd nd
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา - nd 0.58
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา - nd 0.69
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd 0.077 nd
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี nd 1.4 nd
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี nd nd nd
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง nd nd nd
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง nd nd nd
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี nd nd nd
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด nd nd nd
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด nd nd nd

ตารางท่ี ก.31 ผลการทดสอบซีลีเนียม (Se) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ (mg/Kg)

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 -

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ
      nd  หมายถึง  not detected



คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

ต.ค.60-ม.ค.61 ก.พ.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ย.61

SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 8.2 7.9 8.0
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 7.7 7.7 7.8
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 7.5 7.7 7.8
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 7.0 7.7 7.6
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 7.0 7.4 7.0
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 6.3 6.6 6.4
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 5.6 6.9 5.4
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 5.7 6.2 5.4
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 5.6 6.2 5.3
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 7.7 7.3 6.7
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 7.1 7.6 7.0
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 6.0 8.0 4.8
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 5.8 5.1 7.8
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 6.0 5.7 6.6
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 6.8 6.1 7.6
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 6.8 6.6 6.8
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 6.3 6.4 7.1
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 7.9 7.3 7.8
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 7.0 7.5 7.7
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 7.6 6.5 7.6
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 6.9 5.8 7.0
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 7.9 6.4 7.1
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 7.8 6.0 7.6
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 7.1 6.6 6.5
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 4.8 5.7 6.1
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 7.3 5.9 7.7
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 7.6 5.8 7.7
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 6.9 6.4 6.6
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 7.3 7.6 5.4
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 7.8 8.3 6.8
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 7.2 6.7 7.4
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 8.0 7.6 7.3
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 7.7 7.4 7.4
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.8 7.1 6.6
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 4.1 8.0 7.3
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 7.1 6.1 6.6

      nd  หมายถึง  not detected

ตารางท่ี ก.32 ผลการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในตะกอนดิน

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ 

ระดับ TEC (Threshold Effects Concentration:TEC)1 -

หมายเหตุ 1 ร่างมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน ระดับ TEC  (Threshold Effects Concentrations) กรมควบคุมมลพิษ



DO BOD

P201 P801

mg/L mg/L
SK 1 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 5.2 2.6 4
SK 2 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว 6.5 14 5
SK 3 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 4.9 1.9 3
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล าดวน  อ.เมือง จ.สระแก้ว 4.9 2.0 3
PJ 1 ฝายน  าล้นคลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 3.7 2.2 4
PJ 2 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 3.7 2.2 4
PJ 3 สะพานแขวงการทางปราจีนบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 3.5 2.5 4
PJ 4 ประตูน  าคลองสารภี (ด้านใน)  ต.วัดโบสถ์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 4.0 2.1 4
PJ 5 สะพานหน้าบ.ไทยสเตนเลสสตีล จก. ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 5.9 2.2 4
NY 1 สะพานเขานางบวช - คีรีวัน  อ.เมือง  จ.นครนายก 6.9 0.9 2
NY 2 สะพานทางหลวงหมายเลข 33 อ.เมือง  จ.นครนายก 5.8 1.0 3
NY 3 สะพานท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 4.9 2.1 4
NY 4 สะพานวัดท่าทราย  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 6.4 2.9 4
BK 1 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 5.5 7.2 5
BK 2 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 4.1 1.6 3
BK 3 ท่าน  าท่ีว่าการ อ าเภอบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 3.7 2.0 4
BK 4 ท่าน  าวัดปากน  า (ปากน  าโจโล้) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 3.3 1.9 4
CR 1 ห้วยล าพาง  ถนน 3289  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 3.9 47.0 5
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน  ต.หนองอิรุณ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 4.7 12.0 5
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315  ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 3.8 9.2 5
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  ต.พานทอง  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 3.8 10.4 5
CR 5 สะพาน  ซ.12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 4.8 26.4 5
RY 1 คลองปลากั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 5.5 20.8 5
RY 2 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 5.6 2.9 4
RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 5.6 3.8 4
RY 4 คลองคา กม.223+739 (ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 3.8 1.9 4
RY 5 คลองก้นปึก (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 5.2 5.9 5
RY 6 สะพานข้ามแม่น  าระยอง (กม.222+303 ถ.สุขุมวิท นครระยอง63) อ.เมือง จ.ระยอง 3.6 2.1 4
CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน  าประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 5.9 1.7 3
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 6.0 1.3 2
CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง จ.จันทบุรี 4.3 1.5 3
CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 4.2 1.0 3
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ถนน 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง จ.ตราด 3.8 0.9 4
TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง จ.ตราด 3.6 1.0 4
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ทางหลวงหมายเลข 3 สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง จ.ตราด 4.2 1.5 3
TR 4 ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง จ.ตราด 3.8 1.1 4

หมายเหตุ 1 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพ
      และรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน      

ตารางท่ี ก.33 การจัดประเภทแหล่งน  าแหล่งน  าผิวดินพื นท่ีภาคตะวันออก

จุดเก็บ ช่ือจุดตรวจวัด

ผลการวิเคราะห์ 

ประเภทแหล่งน้้า1



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                      
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
 
 

ภาคผนวก ข 
  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535  เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า 
ในแหล่งน้้าผิวดิน 
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÛı

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πé  À¡“¬∂÷ß ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕß ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫

πÈ” ·≈–·À≈àßπÈ” “∏“√≥–Õ◊ËπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß·À≈àßπÈ”

 “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π∫π‡°“–¥â«¬ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßπÈ”∫“¥“≈ ·≈–„π°√≥’∑’Ë·À≈àßπÈ”

π—ÈπÕ¬Ÿàµ‘¥°—∫∑–‡≈„ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ß·À≈àßπÈ”∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πª“°·¡àπÈ”À√◊Õª“°∑–‡≈ “∫

ª“°·¡àπÈ”·≈–ª“°∑–‡≈ “∫„Àâ∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡∑’Ë°√¡‡®â“∑à“°”Àπ¥
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À¡«¥ Ú

ª√–‡¿∑·≈–¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πÕÕ°‡ªìπ ı ª√–‡¿∑§◊Õ ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·À≈àß

πÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ·≈–·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı

(Ò) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë§ÿ≥¿“æπÈ”¡’ ¿“æµ“¡

∏√√¡™“µ‘‚¥¬ª√“»®“°πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘°àÕπ

(¢) °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ√–¥—∫æ◊Èπ∞“π

(§) °“√Õπÿ√—°…å√–∫∫π‘‡«»πå¢Õß·À≈àßπÈ”

(Ú) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√Õπÿ√—°…å —µ«åπÈ”

(§) °“√ª√–¡ß

(ß) °“√«à“¬πÈ”·≈–°’Ã“∑“ßπÈ”

(Û) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√‡°…µ√

(Ù) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”‡ªìπæ‘‡»…°àÕπ

(¢) °“√Õÿµ “À°√√¡
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(ı) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑ ·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√§¡π“§¡

¢âÕ Û §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò µâÕß¡’ ¿“æµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈– “¡“√∂

„™âª√–‚¬™πå‰¥âµ“¡¢âÕ Ú (Ò)

¢âÕ Ù §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‰¡à¡’«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬ǻ ÷Ëß®–∑”„Àâ  ’ °≈‘Ëπ

·≈–√ ¢ÕßπÈ”‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘

(Ú) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ‰¡à Ÿß°«à“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µ“¡∏√√¡™“µ‘‡°‘π Û

Õß»“‡´≈‡´’¬ 

(Û) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ı.-˘.

(Ù) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (DO) ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ı) ∫’‚Õ¥’ (BOD) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ˆ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ (Total Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ ı, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(˜) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ Ò, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(¯) ‰π‡µ√µ (NO
3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ ı. ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(˘) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH
3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(Ò) øïπÕ≈ (Phenols) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÒ) ∑Õß·¥ß (Cu) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÚ) π‘§‡°‘≈ (Ni) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÛ) ·¡ß°“π’  (Mn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÙ)  —ß°– ’ (Zn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Òı) ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) „ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß„π√Ÿª¢Õß CaCO
3
 ‰¡à‡°‘π°«à“

Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ·≈–„ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß

„π√Ÿª¢Õß CaCO
3
 ‡°‘π°«à“ Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Òˆ) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Cr Hexavalent) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˜) µ–°—Ë« (Pb) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò¯) ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ (Total Hg) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˘)  “√ÀπŸ (As) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÒ) °—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ (Radioactivity) ¡’§à“√—ß ’·Õ≈ø“ (Alpha) ‰¡à‡°‘π°«à“

.Ò ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√ ·≈–√—ß ’‡∫µ“ (Beta) ‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√

(ÚÚ)  “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Organochlorine

Pesticides) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÛ) ¥’¥’∑’ (DDT) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÙ) ∫’ ‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ (Alpha-BHC) ¡’§à“‰¡à ‡°‘π°«à“ .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Úı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Úˆ) Õ—≈¥√‘π (Aldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å  (Heptachlor) ·≈–‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å

(Heptachlorepoxide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú¯) ‡Õπ¥√‘π (Endrin) ‰¡à “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥âµ“¡«‘∏’°“√µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ ı §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡ ¢âÕ Ù ‡«âπ·µà

(Ò) ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(Ù) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

¢âÕ ˆ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ∂÷ß (ı)

·≈– (¯) ∂÷ß (Ú¯) ‡«âπ·µà

(Ò) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¢âÕ ˜ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı µâÕß¡’¡“µ√∞“πµË”°«à“§ÿ≥¿“æπÈ” „π

·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù

¢âÕ ¯ °“√°”Àπ¥„Àâ·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

À¡«¥ Û

«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ ˘ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æµ“¡¢âÕ Û ∂÷ß ¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ·À≈àßπÈ”‰À≈ ´÷Ëß‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ‡ªìπµâπ „Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß

§«“¡°«â“ß¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë√–¥—∫°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√

≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

(Ú) ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ´÷Ëß‰¥â·°à ∑–‡≈ “∫ ÀπÕß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ‡ªìπµâπ „Àâ

‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‡°‘π°«à“ Ú ‡¡µ√

·≈–„Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‰¡à‡°‘π Ú ‡¡µ√

‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫

§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

®ÿ¥µ√«® Õ∫µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥

¢âÕ Ò °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Û ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Thermometer) «—¥¢≥–

∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”

(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥

·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH meter) µ“¡«‘∏’°“√À“§à“·∫∫Õ’‡≈Á§‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)

(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification)
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(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬  ‡ªìπ‡«≈“ ı «—πµ‘¥µàÕ°—π

(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â«‘∏’¡—≈µ‘‡æ‘È≈ ∑‘È«∫å ‡øÕ√å‡¡π‡µ™—Ëπ ‡∑§π‘§ (Multiple Tube

Fermentation Technique)

(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‡µ√µ„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’·§¥‡¡’¬¡

√’¥—§™—Ëπ (Cadmium Reduction)

(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ

‡π  ‡≈Õ√å‰√‡´™—Ëπ (Distillation Nesslerization)

(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“øïπÕ≈ „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ Ù - Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π

(Distillation, 4-Amino antipyrene)

(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“∑Õß·¥ß π‘§‡°‘≈ ·¡ß°“π’   —ß°– ’ ·§¥‡¡’¬¡

‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å ·≈–µ–°—Ë« „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‰¥‡√Á§ ·Õ ‰æ‡√™—Ëπ

(Atomic Absorption - Direct Aspiration)

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‚§≈¥å

‡«‡ªÕ√å ‡∑§π‘§ (Atomic Absorption-Cold Vapour Technique)

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ÀπŸ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ·°ä ´— 

‰Œ‰¥√¥å (Atomic Absorption - Gaseous Hydride)

(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å‹ „Àâ„™â«‘∏’‰æ√‘¥’π ∫“√å∫‘∑Ÿ√‘§ ·Õ´‘¥

(Pyridine - Barbituric Acid)

(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ „Àâ„™â«‘∏’‚≈«å ·∫Á§°√“«¥å

æ√ÁÕææÕ√å™—ËππÕ≈ ‡§“πå‡µÕ√å (Low Background Proportional Counter)

(ÒÙ) °“√µ√«®§à“ “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ ¥’¥’∑’

∫’‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ ¥‘≈¥√‘π Õ—≈¥√‘π ‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å ·≈–‡Õπ¥√‘π „Àâ„™â«‘∏’°ä“´ -

‚§√¡“‚µ°√“øïò (Gas - Chromatography)

¢âÕ ÒÒ °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬„Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë Ú (20th Percentile

Value)  à«π°“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ¯ ‚¥¬®”π«π·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√‡°Á∫

µ—«Õ¬à“ßπÈ”¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
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¢âÕ ÒÚ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”µ“¡¢âÕ ˘ ·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Ò ®–

µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for

Examination of Water and Wastewater) ´÷Ëß American Public Health Association ·≈–

American Water Works Association °—∫ Water Pollution Control Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“

√à«¡°—π°”Àπ¥‰«â¥â«¬

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˜

™«π À≈’°¿—¬

π“¬°√—∞¡πµ√’

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˜)
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1.3 เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 5 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดนิในแหลงนํ้าผิวดิน 

 
บทนํา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้าํในพื้นที่ที่อยูใกลเคียงกับแหลงอุตสาหกรรม แหลงชุมชน 
และแหลงธรรมชาติในชวงทีผ่านมา พบวาตะกอนดินมีบทบาทสําคญัตอคุณภาพแหลงน้ํา เน่ืองจากตะกอน
ดินสามารถเปนแหลงสะสมสารอันตรายทีป่ลดปลอยจากแหลงอุตสาหกรรม แหลงชุมชน และที่ชะจาก
แหลงธรรมชาติ นอกจากนี้ ตะกอนดินยังเปนแหลงมลพษิที่สามารถปลดปลอยสารอันตรายที่จับตวักับ
ตะกอนดินออกสูหวงน้ํา สงผลใหพบวาสารอันตรายในตะกอนดินกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวทีอ่าศัยอยู
ในหรืออยูบนตะกอนดิน (สัตวหนาดิน) ผานทางน้ําตะกอนดิน และการกลนืกินตะกอนดินปนเปอนเขาไป 
รวมทั้งพบวามีผลกระทบตอสัตวน้ําสัตวผูลาและมนษุยที่บริโภคสตัวน้ําจากการถายทอดสารอันตรายผาน
หวงโซอาหารได  
 ความสําคัญของคุณภาพตะกอนดินที่มีตอระบบนิเวศนแหลงน้ําดังกลาวขางตน ทําใหมีความ
พยายามในการพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพตะกอนดินเพ่ือบงชี้ความเส่ียงที่อาจเกิดกับสตัวหนาดินอันจะ
นําไปสูการจัดทํามาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือลดการปลดปลอยสารอันตรายลงสูแหลงน้าํ รวมทัง้การ
จัดทํามาตรการฟนฟูบรเิวณที่พบวามีการปนเปอนในระดับที่มีความเสี่ยงสูง วิธีการประเมินคุณภาพ
ตะกอนดินที่ยอมรับวาสามารถทําไดอยางรวดเรว็ไดแก การเปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในพื้นที่
ศึกษากบัความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินระดับสูงสุดที่พบวามักไมเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน 
(Threshold Levels) ซึ่งถือวาระดับความเขมขนสารอันตรายดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการบงชี้คุณภาพ
ตะกอนดินในเบื้องตน กอนที่จะมีการประเมินความเสี่ยงในรายละเอียดตอไป รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อ
ศึกษาทบทวนเกณฑคุณภาพตะกอนดินหรือระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่พบวามักไม
เกิดผลกระทบตอสัตวหนาดินที่มีการจัดทําขึ้น รวมทั้งพิจารณาจัดทําระดับความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินสําหรับการบงชี้คุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนที่เหมาะสมในการนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจบริหารจัดการคุณภาพแหลงนํ้าตอไป 
 
วิธีการประเมินคุณภาพตะกอนดินและแนวทางการกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 
 การประเมินคณุภาพตะกอนดินในปจจุบันมีหลายวธิีดังนี ้ 1) การตรวจวเิคราะหคุณสมบตัิทาง
กายภาพและทางเคมี 2) การทดสอบความเปนพิษของตะกอนดิน 3) การสํารวจจํานวนและชนิด
ประชากรสตัวหนาดินกลุมไมมีกระดูกสันหลัง 4) การประเมินคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ปนเปอนดวย
การตรวจวัด 3 อยาง ไดแก การตรวจวดัความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิ การทดสอบความเปน
พิษของตะกอนดิน และการสํารวจผลกระทบตอสัตวหนาดินในพื้นที่ 5) การบงชี้สารอันตรายในตะกอน
ดินที่กอใหเกิดพิษ 6) การสํารวจตะกอนดินดวยกลองถายภาพ 7) การตรวจวัดปริมาณการสะสมสาร
อันตรายในสัตวหนาดิน และ 8) การเปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินกับเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน ทั้งน้ี วธิกีารที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเหมาะสมในการประเมิน
คุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนไดแก วิธีการเปรียบเทียบคาความเขมขนกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดิน   
 



ii 
 

 
 

 เกณฑคุณภาพตะกอนดินหรือระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่พบวามักไมเกิดผล
กระทบตอสัตวหนาดินสาํหรับนํามาใชในการประเมินคณุภาพตะกอนดินปจจุบันมีการพัฒนาขึ้น ดวย
วิธีการตางๆ ดังนี้  

1. วิธี Background Concentration Approach (BCA) เปนการใชระดับความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินในพื้นที่ที่คาดวาไมมีการปนเปอนเปนระดับความเขมขนอางอิง วิธีนี้มีขอจํากัดคือ
ไมสามารถบงบอกถึงความสัมพันธกับผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในตะกอนดินที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งไม
สามารถเลือกคาความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับสารอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษยได 

2. วิธี Equilibrium Partitioning Approach (EqPA) เปนการคํานวณหาระดับความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินจากคามาตรฐานน้ําผิวดินและคาสัมประสิทธิ์การจับตัวของสารอันตรายกับ
ตะกอนดิน ซึ่งมีขอจํากัดคือสามารถกําหนดระดับความเขมขนสารอันตรายไดเฉพาะกับสารอินทรียที่
ละลายนํ้าไดนอยเทาน้ัน และยังตองการผลยืนยนัจากภาคสนามและการทดสอบในหองปฏิบตัิการ  

3. วิธี Biological Effects Correlation Approach (BECA) เปนวธิีที่พิจารณาถงึความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินและผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอสตัวหนาดิน โดยจัดทํา
เปนฐานขอมูลที่เรียงลําดับตามความเขมขนสารอันตรายจากนอยไปหามาก และเลือกระดับความเขมขน
สารอันตรายที่พบวาปลอดภัยตอสัตวหนาดินดวยวิธทีางสถิติตางๆ ดังนี้  

1) วิธี Effects Range Approach (ERA) ซ่ึงเลือกคาความเขมขนทีเ่ปอรเซนตไทลที่ 10 
และ 50 จากฐานขอมูลการพบผลกระทบตอสัตวหนาดินที่ความเขมขนสารอันตราย
ระดับตางๆเรียงลําดับจากนอยไปหามาก เปนคา ERL/ERM (Effect Range-Low/ 
Median) หมายถึงระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่มีโอกาสพบผลกระทบตอ
สัตวหนาดินนอยมากและปานกลางตามลาํดับ  

2) วิธี Effect Level Approach (ELA)  ซึ่งหาคาเฉลี่ยแบบเรขาคณิตจากคาความเขมขนที่
เปอรเซนตไทลที่ 15 และ 50 ของฐานขอมูลการพบและไมพบผลกระทบตอสัตวหนาดิน
ที่ความเขมขนสารอันตรายระดับตางๆเรยีงลําดับจากนอยไปหามาก เปนคา TEL 
(Threshold Effect Level) และคาเฉลี่ยแบบเรขาคณติจากคาความเขมขนที่เปอรเซนต
ไทลที่ 50 และ 85 ของฐานขอมูลการพบและไมพบผลกระทบตอสัตวหนาดินทีค่วาม
เขมขนสารอันตรายระดับตางๆเรียงลําดับจากนอยไปหามาก เปนคา PEL (Probable 
Effect Level) โดยคา TEL/PEL หมายถึงระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่
มีโอกาสพบผลกระทบตอสัตวหนาดินนอยมากและบอยมากตามลําดับ  

3) วิธี Apparent Effects Threshold Approach (AETA) ซึ่งเลือกคา AETs (Apparent 
Effects Threshold) ของสารอันตรายแตละชนิดจากคาความเขมขนสูงสุดที่ไมพบการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญตอส่ิงมีชีวติ โดยนําตะกอนดินปนเปอนมาทดสอบ
ความเปนพิษในหองปฏิบัตกิาร และเลือกคา AET-low และคา AET-high ของสาร
อันตรายแตละชนิดจากคา AETs ที่มาจากตวัชี้วดัผลกระทบ (Endpoint) ที่แตกตางกัน 

4) วิธี Screening Level Concentration Approach (SCLA) ซึ่งพิจารณาจากการพบ
หรือไมพบสัตวหนาดินสปชสีหนึ่งๆที่ระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิตางๆ 
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4. วิธี Spiked-Sediment Toxicity Approach (SSTA) เปนการคํานวณคามาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดิน (SQGs) จากคาความเขมขนต่ําสุดที่พบวาเกิดอันตรายตอสตัวหนาดิน (LOAEL: Lowest-
observed adverse effect level) เม่ือไดรับสารอันตรายในระยะยาวในหองปฏิบัติการและปรับใหมีความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมตอประชากรสัตวหนาดินจากคาสัมประสิทธิ์ความไมแนนอนของการทดสอบ (safety 
factor) วิธีนีเ้ปนวิธีกําหนดมาตรฐานตามหลักการของ risk assessment ซึ่งนํามาใชในการกําหนด
มาตรฐานสารอันตรายในบรรยากาศ สารตกคางในอาหาร สารปนเปอนในดิน สารปนเปอนในแหลงน้ํา 
เปนตน อยางไรกต็าม ขอมูลการทดสอบความเปนพิษของสารอันตรายในตะกอนดินยังมีไมเพียงพอ
สําหรับการกําหนดคามาตรฐานตะกอนดินจากวิธีนี้    

5. วิธี Logistic Regression Model (LRM) เปนการใชขอมูลที่จับคูกันระหวางความเขมขน
สารอันตรายในตะกอนดินและผลที่พบวาเปนพิษหรือไมเปนพิษตอสัตวหนาดิน และนํามาเขาสมการ 
Logistic Regression เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินกับโอกาสที่จะ
พบความเปนพิษตอสัตวหนาดิน แลวเลอืกคาความเขมขนสารอันตรายที่พบวามีโอกาสพบความเปนพิษ
ตอสัตวหนาดิน 10%, 50% และ 90%ขอจํากัดของวิธี LRM คือตองใชขอมูลจากภาคสนามจํานวนมาก
และตองใชขอมูลที่มีการปนเปอนสารอันตรายสูงเพ่ือใหสามารถคํานวณคา SQG จากขอมูล “เปนพิษ” 
ได 

6. วิธี Consensus-Based Approach (CBA) เปนการนําคา SQGs ที่พัฒนาจากวิธีตางๆมา
หาคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตเพ่ือกําหนดคา CB-SQGs ของสารอันตรายแตละชนิดโดยกําหนดเปนคา TEC 
(Threshold Effects Concentration) หมายถึง คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินทีค่าดวาจะไม
พบความเปนพิษตอสัตวหนาดินหากพบในปริมาณที่ต่าํกวาน้ี และคา PEC (Probable Effects 
Concentration) หมายถึง คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่คาดวาจะพบความเปนพิษตอสัตว
หนาดินหากพบในปริมาณทีสู่งกวาน้ี  โดยคา SQGs ที่จัดทําขึ้นโดยวิธีนีถ้ือวาเปนการผสมผสานขอดี-
ขอเสียจากคา SQGs ที่พัฒนาจากวิธีตางๆและไดเปนคา SQGs ที่มีจุดรวมรวมกันได  

7. วิธี Tissue Residue Approach (TRA) เปนวิธทีีกํ่าหนดคาความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินในระดับที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภคสัตวน้ํา โดยพิจารณาจากคามาตรฐานสารตกคางที่
ยอมรับไดในเนื้อเยื่อของสัตวน้ํา วิธีนี้ใชไดดีกับสารอินทรียที่ละลายนํ้าไดนอยและมีคาสัมประสิทธิ์การ
ถายทอดสารอันตรายจากตะกอนดินผานหวงโซอาหาร 

เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินดังกลาวขางตนแบงออกเปน 2 ประเภทตามเปาหมายของ
การคุมครองใหมีความปลอดภัยจากสารอันตรายในตะกอนดิน ดังนี้ 1) คามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน
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 หนวยงาน/รัฐ/ประเทศที่ไดมีการจัดทําเกณฑคุณภาพตะกอนดิน (Sediment Quality 
Guidelines: SQGs) ดวยวธิีตางๆที่กลาวมาขางตน ไดแก องคการสมุทรศาสตรและบรรยากาศ (NOAA) 
กระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศแคนาดาและรัฐคิวเบค (EC&MENVIQ) กระทรวงสิ่งแวดลอมของรัฐ
ออนตาริโอประเทศแคนาดา สํานักงานอนุรักษสิ่งแวดลอมแหงรัฐนิวยอรก คณะกรรมการอนุรักษ
ทะเลสาบเกรทเลค องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (USEPA) คณะมนตรีดาน
สิ่งแวดลอมแหงประเทศแคนาดา สภาส่ิงแวดลอมและการอนุรักษและสภาบริหารจัดการเกษตรกรรมและ
ทรัพยากรของประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด กระทรวงสิ่งแวดลอมแหงเขตกิจการพิเศษฮองกง 
สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงรัฐฟลอริดา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติแหงรัฐวิสคอนซิน เปนตน 
 
การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินของประเทศไทย 
 

สารอันตรายสําหรับการกําหนดคามาตรฐานตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดิน 
 

สารอันตรายที่มีความสําคัญในการนํามาจัดทํามาตรฐานตะกอนดินในประเทศไทย (Chemicals 
of Potential Concern) หมายถึงสารอันตรายที่มีการปลดปลอยจากกิจกรรมมนุษย (รวมถึง การทําเหมือง
แร) ลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติและมีแนวโนมที่จะสงผลใหเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดินรวมถึงอาจสะสมผาน
หวงโซอาหารไปสูสัตวน้ําและมนุษยได  

 
สารอันตรายที่สามารถสะสมในตะกอนดินที่มีความเปนพิษตอสัตวหนาดิน ไดแก  

  -    โลหะหนัก (Heavy Metals) ไดแก Arsenic Cadmium Chromium Copper Lead เปนตน 
- สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสตัวกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) ไดแก Chlordane, 

Dieldrin, DDTs, Endrin, Lindane, Toxaphene เปนตน 
- สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสตัวกลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphates) ไดแก 

diazinon เปนตน  
- สารกําจัดวัชพืช (Herbicides) ไดแก Atrazine เปนตน 
- สารโพลีไซคลกิอโรมาติกไฮโดรคารบอน (Polychlorinated Aromatic Hydrocarbons: PAHs) 

ไดแก acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, fluorene, 2-methylnaphthalene, 
naphthalene, phenanthrene, benz[a]anthracene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenz[a,h]anthracene, fluoranthene, pyrene, total PAHs เปนตน  

- สารโพลคีลอรเินตเตดไบฟนลิ (Polychlorinated Biphebyls: PCBs)   
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- สารคลอริเนตเตดเบนซีน (Chlorinated Benzenes) ไดแก hexachlorobenzene (HCB), 
hexachlorobutadienes (HCBD) เปนตน   

- สารพธาเลท  (Phthalates) ไดแก bis(2-ethyl hexyl)phthalate (BEHP) เปนตน  
 

สารอันตรายที่สะสมในตะกอนดินและสามารถสงผานหวงโซอาหารไปยังสัตวน้ําและมนุษยได 
ไดแก  

-    โลหะหนัก (Heavy Metals) ไดแก Arsenic Cadmium Chromium Copper Lead เปนตน 
- สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสตัวกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) ไดแก Chlordane, 

Dieldrin, DDTs, Endrin, Lindane, Toxaphene เปนตน 
- สารโพลีไซคลกิอโรมาติกไฮโดรคารบอน (Polychlorinated Aromatic Hydrocarbons: PAHs) 

ไดแก acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, fluorene, 2-methylnaphthalene, 
naphthalene, phenanthrene, benz[a]anthracene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenz[a,h]anthracene, fluoranthene, pyrene, total PAHs เปนตน  

- สารโพลีคลอรเินตเตดไดเบนโซไดออกซิน และสารโพลีคลอริเนตเตดไดเบนโซฟวแรน 
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans 
(PCDFs)  

- สารโพลคีลอรเินตเตดไบฟนลิ (Polychlorinated Biphebyls: PCBs)   
- สารคลอริเนตเตดเบนซีน (Chlorinated Benzenes) ไดแก hexachlorobenzene (HCB), 

hexachlorobutadienes (HCBD) เปนตน   
 

วิธีการกําหนดเกณฑมาตรฐานตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดินที่เหมาะสม 
 

จากการทบทวนวิธีการกําหนดเกณฑมาตรฐานตะกอนดินวิธีตางๆพบวา ควรมีการกําหนด
มาตรฐานตะกอนดิน 2 รูปแบบเพ่ือปกปองคุมครองคุณภาพแหลงน้ําและเพื่อปกปองสุขภาพมนุษยและ
สัตวน้ํา โดยวิธีที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช ไดแก 

1) วิธี  Consensus- Based Approach ซึ่งกําหนดโดยหาคาเฉลี่ยเรขาคณิตจากเกณฑคุณภาพ
ตะกอนดินจากวิธี effect-based ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองคุมครองแหลงน้ําจากสารอันตรายที่มี
ความเปนพิษตอสัตวหนาดิน  เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่นํามาเฉลี่ย ไดแก  

- เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่กําหนดจากขอมูลภาคสนามที่พบวาเปนพิษตอสัตวหนา
ดินสปชีสตางๆ (Screening Level Concentration Approach: SLCA) 
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- เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่กําหนดจากขอมูลที่พบวาเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน
อยางมีนัยยะทางสถิติ (Effect Range Approach: ERA)  

- เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่กําหนดจากขอมูลที่พบและไมพบวาเกิดผลกระทบตอสัตว
หนาดินอยางมีนัยยะสถิติ (Effect Level Approach: ELA) ซึ่งมีขอมูลจากการทดสอบ
ความเปนพิษตอสัตวหนาดิน (Spike Sediment Toxicity Test: SSTT)     

- เกณฑคุณภาพตะกอนดินจากการคํานวณดวยทฤษฎีสภาวะสมดุล (Equilibrium 
Partition Approach: EqPA)  
 

2) วิธี Tissue Residue Approach (TRA) เพ่ือปกปองสุขภาพมนุษยและสัตวน้ําจากการ
ถายทอดสารอันอันตรายผานหวงโซอาหารจากตะกอนดิน  

 
  เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดฐานขอมูลที่จับคูระหวางระดับความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินและผลกระทบที่พบวามีตอสัตวหนาดินจึงไมสามารถกําหนดเกณฑคุณภาพตะกอนดินดวยวิธีที่
กลาวมาขางตนได ดังน้ัน แนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนสําหรับ
ประเทศไทยจึงเปนการเลือกคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินที่มีอยูในปจจุบันจากแหลงที่มาและวิธีการท่ี
นาเชื่อถือ มาพิจารณาความนาเชื่อถือในการทํานายโอกาสการเกิดพิษและประเมินความเหมาะสมในการ
นํามาใชกับประเทศโดยเทียบจากคาความเขมขนที่พบในประเทศไทย กรณีที่ความนาเชื่อถือของคา
มาตรฐานที่เลือกมีความนาเชื่อถือนอยอาจพิจารณาคามาตรฐานจากแหลงอ่ืนๆ  
 ทั้งนี้ เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่เลือกมาใชสําหรับการคุมครองแหลงน้ําจากสารอันตรายที่
เปนพิษตอสัตวหนาดินนี้เทียบเทากับเกณฑคุณภาพตะกอนดินที่กําหนดขึ้นสําหรับการประเมินคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดินของรัฐฟลอริดา เนื่องจากเกณฑคุณภาพตะกอนดินที่นํามาหาคาเฉลี่ย
เรขาคณิตมาจากกลุมขอมูลจากหลากหลายพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําเกณฑคุณภาพตะกอนดิน
ของแหลงน้ําผิวดิน สําหรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินเพื่อคุมครองสัตวน้ําและผูบริโภคผานหวง
โซอาหารเลือกมาจากเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยรัฐนิวยอรกและรัฐฟลอริดา (ตะกอนดินชายฝง)   

 
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงเกณฑคุณภาพตะกอนดินจากสารอันตราย (SQGs) สําหรับ

ประเทศไทยในเบื้องตนเพ่ือคุมครองสัตวหนาดินในแหลงนํ้ารวมทั้งสัตวน้ําและมนุษยจากการบริโภคผาน
หวงโซอาหารจากความเปนพิษสารอันตรายในตะกอนดินประกอบดวย โลหะหนัก สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน สาร PAHs และสาร PCBs สารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต 
สารกําจัดวัชพืช  
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ตารางที่ 1  แสดงคามาตรฐานตะกอนดินจากสารอันตราย (Sediment Quality Guidelines: SQGs) 
ระดับ TEC (Threshold Effects Concentrations)   

สารอันตราย Consensus-based TEC 

Metals (mg/kg DW)  
 Arsenic 9.79 
 Cadmium 0.99 
 Chromium 43.4 
 Copper 31.6 
 Lead 35.8 
 Mercury 0.18 
 Nickel 22.7 
 Zinc  121 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ug/kg DW)  
 Anthracene 57.2 
 Fluorene 77.4 
 Naphthalene 176 
 Phenanthrene 204 
 Benz[a]anthracene 108 
 Benzo[a]pyrene 150 
 Chrysene 166 
 Fluoranthrene 423 
 Pyrene 195 
 Total PAHs  1610 

Polychlorinated Biphenyls (ug/kg DW)  

 Total PCBs 59.8 
Organochlorine Pesticides (ug/kg DW)   
 Chlordane 3.24 
 Dieldrin 1.9 
 Sum DDD 4.88 
 Sum DDE 3.16 
 Sum DDT 4.16 
 Total DDTs 5.28 
 Endrin 2.22 
 Heptachlor Epoxide 2.47 
Lindane (gamma-BHC) 2.37 
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สารอันตราย Consensus-based TEC 

Organophosphate Pesticides (in ug/kg DW)  
Azinphos-ethyl 0.018 
Azinphos-methyl 0.062 
Malathion 0.67 
Other Pesticides (in ug/kg DW)  
Toxaphene 0.10 
Triazine Herbicides (in ug/kg DW)  
Atrazine 0.30 

    
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑคณุภาพตะกอนดินจากสารอันตราย (SQGs) สําหรับประเทศไทย

ในเบื้องตนเพื่อคุมครองสัตวนํ้าและมนุษยผานหวงโซอาหารจากการปนเปอนสารอันตรายใน
ตะกอนดิน   

 

     สารอันตราย Wildlife-Based SQAGs Human  Health-Based  
SQAGs 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ug/kg OC)   

 Anthracene  -  - 
 Fluorene -   - 
 Naphthalene -   - 

 Phenanthrene -   - 

 Benz[a]anthracene -   69 

 Benzo[a]pyrene -   69 
 Chrysene -  44  
 Fluoranthrene -   - 
 Pyrene -  -  
 Total PAHs  -   - 
Polychlorinated Biphenyls (ug/kg OC)   

 Total PCBs 1400   - 
Dioxin (in ug/kg OC) 
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) 
Organochlorine Pesticides (ug/kg OC)  

 
0.2 

 

 
0.00015 

 

 Aldrin  
 Chlordane 

 - 
6 

 0.13 
1.7 

 Dieldrin  -  0.14 
 p, p - DDD  - 9.1  
 p, p - DDE -   5.5 
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     สารอันตราย Wildlife-Based SQAGs Human  Health-Based  
SQAGs 

 p, p - DDT  -  6.5 
 Total DDTs  1000  10 
 Endosulfan  
 Endrin 

 - 
800 

 36,000 
550 

 Heptachlor 
 Heptachlor Epoxide 

 - 
- 

 1.3 
0.65 

 Lindane (gamma-BHC) 
 Mirex 
Other Pesticides (in ug/kg OC) 
Toxaphene  
Chlorinated Benzene (in ug/kg OC) 
Hexachlorobenzene 
Hexachlorobutadiene 
Phthalate (in ug/kg OC) 
Bis(2-ethylhexyl)phthalate  
 

- 
3700 

 
- 

 
12000 
4000 

 
- 

4.6  
70 
 

20 
 

310 
8100 

 
36000 

 

 
การใชประโยชนของเกณฑคุณภาพตะกอนดิน 
 

 เกณฑคุณภาพตะกอนดินทีกํ่าหนดขึ้นเพ่ือคุมครองสัตวหนาดินมี  2 ระดับ  ไดแก ระดับความ
เขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (Threshold Effects Concentration: TEC) และระดับ
ความเขมขนที่พบวามักมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (Probable Effects Concentration: PEC) สามารถ
นําไปใชประโยชนไดดังนี้   

1) ดานการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพตะกอนดิน 
- ออกแบบโครงการติดตามตรวจสอบการปนเปอนตะกอนดิน 
- แปลผลขอมูลจากการติดตามตรวจสอบการปนเปอน 
- บงชี้และจัดลําดับความสําคญัของสารอันตรายปนเปอนในตะกอนดินที่ตองกําหนด

มาตรการจัดการ 
- บงชี้พ้ืนที่ตะกอนดินปนเปอน (Area of Concern) ที่ตองมีมาตรการควบคุมการปนเปอน

สารอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ   
- บงชี้แหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดการปนเปอนของตะกอนดิน 
- สนับสนุนการประเมินคุณภาพลุมนํ้า โดยเพ่ิมเติมจากการตรวจวัดพารามิเตอรน้ํา 
 แบคทีเรีย และสารอาหาร  
- สนับสนุนการประเมินคุณภาพตะกอนดินคลองรับน้ํา (stormwater pond)   

2) ดานการประเมินและการบรหิารจัดการพ้ืนที่ปนเปอน 
- บงชี้วามีการปนเปอนสารอันตราย 
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- บงชี้สารอันตรายที่มีระดับการปนเปอนสูง 
- บงชี้ขอบเขตการปนเปอน 
- บงชี้มาตรการจัดการพื้นที่ตะกอนดินปนเปอนตามกรอบการตัดสินใจที่กําหนดตามระดับ

การปนเปอน ไดแก การควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษ และการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน/หรือการ
ติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ปนเปอนในระยะยาวโดยไมมีการฟนฟู เปนตน 

- กําหนดเปาหมาย/ระดับความเขมขนหลังการดําเนินการฟนฟู 
3) ดานการฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้าจากพ้ืนที่ใชประโยชนแบบอ่ืน (Restoration of Wetland Habitat)เชน 

พ้ืนที่การเกษตร เปนตน 
- บงชี้การปนเปอนสารอันตราย และกําหนดเปาหมาย/ระดับความเขมขนหลังการ

ดําเนินการฟนฟู 
4) ดานการประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศนแหลงนํ้า (Ecological Risk Assessment) 

- บงชี้ปญหาการปนเปอนตะกอนดิน  ความเปนพิษของตะกอนดิน และขอบเขต/ระดับ
ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดิน 

- ระบุขอบเขตพื้นที่ปนเปอน (จากการพบคาความเขมขนสูงเกินคามาตรฐาน
คุณภาพตะกอนดิน 

- เปนเกณฑในการระบุพ้ืนที่ และ/หรือสารอันตรายที่ตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม  
5) ดานการบริหารจัดการคุณภาพแหลงนํ้ารวมกับกฎระเบียบคุณภาพแหลงนํ้าอ่ืนๆ 

- พิจารณามาตรการถมตะกอนดินขุดลอกในแหลงนํ้าผิวดิน  
- พิจารณาพื้นที่รองรับตะกอนดินขุดลอก กรณีเปนแหลงนํ้าผิวดิน 
- พิจารณาปริมาณรองรับสารอันตรายตอวัน (Total Maximum Daily Loading) ในแหลงนํ้า 

6) การประเมินคณุภาพตะกอนดินธารน้ําหรือตะกอนดินขุดลอกในเบื้องตน  กรณีสงสัยวามีการ
ปนเปอน  
- หากคาความเขมขนสารอันตรายในพื้นทีศ่ึกษามีคาเทากับหรือมากกวาคา TEC แสดงวา

สารอันตรายดังกลาวอาจมีอันตรายตอส่ิงมีชีวติที่อาศัยอยูในตะกอนดิน 
- หากคาความเขมขนสารอันตรายในพื้นทีศ่ึกษามีคาเทากับหรือมากกวาคา PEC แสดงวา

พ้ืนที่ดังกลาวมีการปนเปอนสูง และสารอันตรายดังกลาวมีแนวโนมการเปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในตะกอนดินสูง 

 

  อยางไรก็ตาม พ้ืนที่ที่มีความเขมขนพ้ืนถิน่ของโลหะหนักสูงกวาคา TEC อาจพิจารณาใช
คาความเขมขนพ้ืนถิ่นเปนคาอางอิงแทนได หรือใชคาความเขมขนพ้ืนถิ่นบริเวณเหนือนํ้าที่ยัง
ไมไดรับการปนเปอน 
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สถานการณการปนเปอนตะกอนดินของประเทศไทย 
 
 จากการสืบคนขอมูลทุติยภูมิการปนเปอนโลหะหนักในประเทศไทย พบวามีขอมูลการศึกษาการ
ปนเปอนในแถบชายฝงทะเลมากเปนจํานวนมากตรงขามกับขอมูลในแหลงน้ําผิวดิน โดยพบการ
ปนเปอนโลหะหนักสูงในแหลงน้ําผิวดินที่รองรับน้ําชะจากพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมเหมืองแร เชน การพบการ
ปนเปอนแคดเมียม (Cd) สงักะสี (Zn) และตะกั่ว (Pb) ในปริมาณสงูในชวง 0.13-326, <5-36,580 และ 
13-35,920 mg/kg ตามลําดับในตะกอนดินในหวยแมตาวหวยแมกุที่รองรับน้ําจากเหมืองสังกะสี จังหวัด
ตาก ซึ่งสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน ณ ระดับความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอ
สัตวหนาดิน (TEC) เปน 330, 300 และ 1000 เทาตามลําดับ   และสูงกวาระดับความเขมขนที่พบวามัก
มีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (PEC) เปน 65, 80 และ 280 เทาตามลําดับ แสดงวาระดับความเขมขน
แคดเมียม สังกะสี และตะกัว่ที่ปนเปอนในตะกอนดินบริเวณหวยแมตาวหวยแมกุ อยูในระดับที่เปน
อันตรายตอสัตวหนาดินที่อาศัยในบรเิวณแหลงน้ําดังกลาว ในขณะที่การปนเปอนสารหนู (As) ใน
ตะกอนดินธารน้ําที่อยูใกลแหลงเหมืองแรดีบุกเกาที่อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวามี
สารหนูในตะกอนดินอยูในชวง 0.09-6,600 mg/kg ซึ่งพบวาปริมาณการปนเปอนสูงสุดสูงเกินระดับ
ความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC) กวา 670 เทา และสูงกวาระดับความ
เขมขนที่พบวามักมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (PEC) กวา 200 เทา แสดงวาระดับความเขมขนสารหนูที่
ปนเปอนในตะกอนดินบริเวณดังกลาวอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวหนาดินและระบบนเิวศนแหลง
น้ําโดยรวมได   
 ขอมูลการตรวจสอบการปนเปอนโลหะหนกัในตะกอนดินแหลงน้าํตางๆ (แมน้ําเจาพระยา แมน้ํา
บางปะกง แมน้ํายม เปนตน) จากกรมควบคุมมลพิษและหนวยงานอืน่ๆพบวา ระดับความเขมขนสูงสุดของ
การปนเปอนโครเมียม ทองแดง และนิกเกิล มีคาสูงกวาระดับความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอ
สัตวหนาดิน (TEC) ไมเกิน 2.5 เทา และระดับการปนเปอนของแมงกานีสและเหล็กสูงกวาระดับความ
เขมขนต่ําสุดที่พบวาเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน (LEL: Lowest Effect Level) เปน 4.7 และ 450 
เทาตามลําดับ ซึ่งหมายถึงการปนเปอนโลหะหนักในแหลงน้ําทั่วไปอาจยังไมสูงมากนักยกเวนเหล็ก 
อยางไรก็ตาม ควรมีการเฝาระวังและหามาตรการปองกันการรองรับโลหะหนักในแหลงน้ําเพ่ิมขึ้น   
 การตรวจสอบการปนเปอนสารอินทรียกลุม PAHs พบวามีการปนเปอนสารกลุม PAHs ใน
ตะกอนดินจากคลอง (0.5-8.4 ug/kg DW) สูงกวาตะกอนดินในแมน้ํา ปากแมน้ํา และทะเล เน่ืองจาก
คลองรองรับการปลดปลอยสารอันตรายจากทองถนนในระยะใกลกวาแหลงนํ้าอ่ืนๆ ดังมีการรายงานการ
พบ PAHs สูงในอากาศบริเวณขางถนนที่มีการจราจรหนาแนนในปเดียวกัน (ปพ.ศ. 2546) โดยระดับ
การปนเปอนมีคาต่ํากวาปริมาณที่พบในแมน้ําโขง (25-280 ug/kg DW) อยางไรก็ตาม ระดับการ
ปนเปอนดังกลาวยังไมสูงเกินระดับความเขมขนที ่พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC) 
ในขณะที่การปนเปอนสารกลุมออรกาโนคลอรีน (Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, 
Heptachlor Epoxide, Lindane) ในตะกอนดินแมน้ําเจาพระยาตอนลางพบวาบางจุดมีการปนเปอน 
Lindane สูง หากคาความเขมขนเฉลี่ยของสารอันตรายที่พบมีคาสูงไมเกินระดับความเขมขนที่พบวามัก
ไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC) และการตรวจสอบตะกอนดินในคลองรังสิตประยูรศักด์ิพบวามีคา
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สรุป    
 การศึกษาคุณภาพแหลงนํ้าในหลายสิบปที่ผานมาทําใหตระหนักไดวาตะกอนดินมีความสําคัญยิ่ง
ตอระบบนิเวศนแหลงนํ้า เน่ืองจากเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินและตัวออนของสัตวน้ําซ่ึงเปนตน
กําเนิดของหวงโซอาหารในแหลงน้ํา  และยังเปนแหลงสะสมสารอันตรายทีก่อใหเกิดอันตรายตอสัตว
หนาดิน  รวมทั้งเปนแหลงปลดปลอยสารอันตรายตอสัตวน้ําในระยะยาวได ดังนั้น จึงมีความจําเปนใน
การหาแนวทางบงชี้คุณภาพตะกอนดิน เพ่ือการรักษาระบบนิเวศนแหลงน้ําและการควบคุมแหลงกําเนิด
มลพิษที่กอใหเกิดการปนเปอนตอไป 
 แนวทางการบงชี้คุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนไดแก การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพตะกอนดิน  โดยหนวยงานตางๆไดมีการพัฒนาจากหลากหลายวธิีโดยการใชขอมูลที่แสดงถงึ
ความเปนพิษจากสารอันตรายในตะกอนดิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศไทยมีขอมูลดังกลาวนอย
มากจึงพิจารณาถึงแนวทางอ่ืนซึ่งไดแกการเฉลี่ยคามาตรฐานตะกอนดินที่พัฒนาจากวิธีที่เชื่อถอืได อัน
เปนแนวทางที่มีการนําไปใชทํานายคุณภาพตะกอนดินไดอยางมีประสิทธิภาพในรัฐฟลอริดาและรัฐอ่ืนๆ
มาใชในเบื้องตน ทั้งน้ี ประเทศไทยควรศึกษาและจัดทําฐานขอมูลที่แสดงถึงความเปนพิษจาก 
สารอันตรายในตะกอนดินในประเทศ เพ่ือยืนยันผลการทาํนายความเปนพิษของตะกอนดินและปรบัปรุง
เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินตอไป อีกทั้งควรจดัใหการตรวจวิเคราะหตะกอนดินเปนพารามิเตอรใน
การประเมินคณุภาพแหลงน้ํารวมดวย และควรจัดทําแนวปฏิบตัิในการประเมินคุณภาพตะกอนดินใน
แหลงน้ําธรรมชาติ/บริเวณพืน้ที่ปนเปอนสารอันตราย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
ทดสอบความเปนพิษตะกอนดินในประเทศตอไป    
 
 
 
 



การกําหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดิน  
 
1. บทนํา 
1.1 ตะกอนดิน (Sediment)  
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้าํในพื้นที่ที่อยูใกลเคียงกับแหลงอุตสาหกรรม แหลงชมุชน และ
แหลงธรรมชาติในชวงที่ผานมา พบวาตะกอนดินมีบทบาทสําคัญตอคณุภาพแหลงน้าํ เน่ืองจากตะกอนดิน
สามารถเปนแหลงสะสมสารอันตรายจากแหลงอุตสาหกรรม แหลงชุมชน และที่ชะจากแหลงธรรมชาติ 
(โลหะหนัก เปนตน) นอกจากนี้ตะกอนดินยังเปนแหลงมลพิษทีส่ามารถปลดปลอยสารอันตรายที่จับตวักับ
ตะกอนดินออกสูหวงนํ้า ผลกระทบจากการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินพบไดตั้งแตการเกิดผลกระทบ
โดยตรงตอสตัวที่อาศัยอยูในหรืออยูบนตะกอนดิน (สตัวหนาดิน) ผานทางน้าํตะกอนดินและการกลนืกิน
ตะกอนดินปนเปอนเขาไป ไปจนถึงการเกดิผลกระทบตอสัตวน้ําผูลา (ผูบริโภคลําดับถัดไป) รวมถึงมนุษยที่
บริโภคสัตวน้าํจากการถายทอดสารอันตรายผานหวงโซอาหารได  
 การปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินเกิดขึ้นโดยสารอันตรายจากแหลงที่มาตางๆจับตวักับ
สารอินทรียและ/หรือสารอนินทรีย และสุดทายไหลลงไปรวมกันกลายเปนตะกอนดินที่กนแมน้ํา คลอง บึง 
และทะเลสาบ เม่ือสารอันตรายจับบนพ้ืนผิวอนุภาคหรือดูดซับกับอนุภาคแลวจะทําใหความสามารถในการ
ถูกเปลี่ยนรปูใหเปนรูปที่มีพิษนอยกวาโดยสิ่งมีชีวิตลดลง รวมทั้งความสามารถในการปลดปลอยสาร
อันตรายจากอนุภาคมักเปนไปอยางเชื่องชา สงผลใหสารอันตรายจับตัวอยูกับตะกอนดินเปนระยะ
เวลานาน โดยสารอันตรายปนเปอนในตะกอนดินจับตวัไดดีกับอนุภาคตะกอนดินขนาดเล็กมากเน่ืองจากมี
พ้ืนผิวการจับตัวขนาดใหญและมีปริมาณสารอินทรียสะสมสูง     

1.2 ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอคุณภาพตะกอนดิน (Confounding Factors) 

การพิจารณาคุณภาพตะกอนดินนอกจากจะคํานึงถึงการปนเปอนสารอันตรายแลว ยังจําเปนตอง
เขาใจปจจัยภายนอกอ่ืนๆที่อาจมีผลกระทบตอการแปลผลคุณภาพตะกอนดินได เนื่องจากการแปลผลที่
คาดเคลื่อนอาจทําใหมีการตัดสินใจดําเนินการที่มีการสิ้นเปลืองคาใชจายมากขึ้นได ตัวอยางเชน การแปล
ผลจากการวิเคราะหความเปนพิษของตะกอนดินในหองปฏิบัติการชีวภาพที่เปนสวนหนึ่งของการประเมิน
ความเส่ียงตอระบบนิเวศนในกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ปนเปอน (remedial investigation) หากการแปล
ผลโดยไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆในพื้นที่ที่อาจมีผลตอการขัดขวางความเปนพิษของสารอันตราย อาจสงผลให
ตองมีการดําเนินการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอนโดยไมจําเปนได ปจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจากสารอันตรายปนเปอน
ในตะกอนดินที่สงผลกระทบตอคุณภาพตะกอนดิน มีดังนี้  

 

 แอมโมเนีย (Ammonia)  

แอมโมเนียในตะกอนดินเปนผลมาจากกระบวนการทางชีวเคมีของการเนาเปอยสารอินทรีย เม่ือมี
การสะสมสารอินทรียที่พ้ืนทองนํ้า แบคทีเรียจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนสารอินทรียไนโตรเจนไดเปนสารที่
เปนพิษตอสัตวน้ําไดแกแอมโมเนีย (NH3) และไนไตรท (NO2

-) จากน้ันแบคทีเรียกลุม nitrifying จะใช
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 แอมโมเนียที่ตรวจวัดในนํ้าตะกอนดิน (pore water) หรือนํ้าชะตะกอนดิน (elutriate) จะอยูในรูป
ของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมด (Total Ammonia as Nitrogen: TAN) ประกอบดวยแอมโมเนียที่
อยูในรูปแอมโมเนียมไอออน (NH4

+) และแอมโมเนีย (NH3) โดยปริมาณแอมโมเนียสูงขึ้นตามระดับ pH 
และอุณหภูมิที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาความเปนพิษมักแสดงในรูปของปริมาณแอมโมเนีย 
(NH3) ซึ่งคํานวณไดจากปริมาณ TAN ที่ระดับ pH และอุณหภูมิตางๆ ทั้งน้ี ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน
ในน้ําตะกอนดินในบริเวณที่ไมมีการปนเปอนอาจพบสูงถึง 50 mg/L ในขณะทีมี่รายงานปริมาณ
แอมโมเนียไนโตรเจนที่ 50-200 mg/L ในบริเวณที่มีการปนเปอน (USEPA/USACE, 1998)   

สัตวหนาดินที่อาศัยใน/บนตะกอนดินอาจมีโอกาสที่จะเปนอันตรายจากแอมโมเนียในตะกอนดินได
จากการรับสัมผัสกับน้ําตะกอนดินหรือน้ําที่อยูเหนือตะกอนดิน โดยระดับความเปนพิษของแอมโมเนีย
แตกตางกันตามชนิดของสัตวหนาดิน กรณีพบความเปนพิษของตะกอนดินปนเปอนสารอันตรายและมี
ปริมาณแอมโมเนียสูงจะตองมีการบงชี้สาเหตุที่ชัดเจน โดยใชกระบวนการบงชี้ความเปนพิษ (Toxic 
Identification Evaluation: TIE) ซึ่งมีการปรับคุณสมบัติทางกายภาพ/เคมีตะกอนดินใหสามารถบงชี้สาร
อันตรายหรือแอมโมเนียที่ทําใหเกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดิน   
   

 ซัลไฟด (Sulfides) 

ซัลไฟดเกิดจากการยอยสลายเนาเปอยของสารอินทรียในสภาวะไมมีออกซิเจน โดยพบปริมาณ
มากในตะกอนดินที่มีสารอินทรียสูง และอาจเกิดในบริเวณลึกจากพ้ืนทองน้ําแคไมก่ีมิลลิเมตรจนถึงหลาย
เซนติเมตร มักไดรับการพิจารณาวาเปนพิษสูงกวาแอมโมเนีย ดังจะเห็นไดจากเกณฑคุณภาพนํ้าผิวดิน
และน้ําทะเลขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (USEPA) ของไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) เปน 
2 ug/ L และแอมโมเนีย (unionized NH3) เปน 35 ug/L (Lapota et al., 2000) ในขณะที่มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าทะเลของประเทศไทยเปน 0.01 mg/L H2S และ 0.01 mg/L NH3  ดังน้ัน แมวาความเปนพิษ
ของซัลไฟดจะขึ้นอยูกับระดับ pH เชนเดียวกับแอมโมเนีย ซัลไฟดอาจมีความสําคัญดานการพิจารณา
ความเปนพิษมากกวาแอมโมเนีย  

ซัลไฟดมีผลตอการเกิดความเปนพิษในตะกอนดินไดดังน้ี 1) เปนพิษตอสัตวหนาดินโดยตรง 2) 
ลดความเปนพิษของโลหะหนักโดยจับตัวกับโลหะหนักกลายเปนสารประกอบโลหะหนักซัลไฟดที่เปน
ของแข็งไมละลายน้ํา/หรือจับตัวกลายเปนสารประกอบโลหะหนักซัลไฟด 3) โดยมีผลตอพฤติกรรมของ
สัตวหนาดินทําใหมีผลตอการไดรับอันตรายจากซัลไฟดหรือสารอันตรายอื่น (Wang and Chapman, 
1999; Lapota et al., 2000)   
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ซัลไฟดในตะกอนดินสวนมากจะอยูในรูปเหล็กซัลไฟด (FeS) แมงกานีสซัลไฟด (MnS)  
ไพไรต (FeS2, pyrite) และสารอินทรียซัลไฟด (organic sulfide) โดยเหล็กซัลไฟด (FeS) และแมงกานีส
ซัลไฟด (MnS) เปน solid-phase sulfides ที่เปลี่ยนแปลงไดงายและพบไดมากในตะกอนดินที่อยูใน
สภาวะขาดออกซิเจน สามารถสกัดไดโดยใชสารละลายกรดและตรวจวัดในรูปของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
(H2S) เรียกซัลไฟดที่ไดจากกระบวนการนี้วา Acid Volatile Sulfides: AVS (Chapman et al., 1998; 
Rickard and Morse, 2005) ปริมาณซัลไฟดที่เพ่ิมสูงขึ้นมักพบรวมกับปริมาณออกซิเจนต่ําซ่ึงทําใหยาก
แกการวินิจฉัยขึ้น อยางไรก็ตาม มักพบวามีปรากฏการณรวมกันระหวางปริมาณซัลไฟดสูงในน้ําตะกอน
ดิน (porewater) และความเปนพิษตอสัตวหนาดิน และมีการยืนยันโดยผลการทดลองความเปนพิษของ
ซัลไฟดกับสัตวหนาดินชนิดตางๆ  

การตรวจวัดเพ่ือบงชี้วาปริมาณซัลไฟดอาจมีสวนรับผิดชอบตอความเปนพิษตะกอนดินไดแก การ
ตรวจวัดปริมาณซัลไฟดในน้ําตะกอนดินกอนและหลังการทดสอบความเปนพิษตะกอนดินจากสารอันตราย 
รวมทั้งการทดสอบแบบ Toxic Identification Evaluation (TIE) (Lapota et al., 2000) 

 สัดสวนโลหะหนัก/ซัลไฟด SEM/AVS (Simultaneously Extracted Metals/Acid Volatile 
Sulfides) 

 ความเปนพิษของโลหะหนักในตะกอนดินขึ้นอยูกับสัดสวนของโลหะหนักที่สามารถเขาสูรางกายของ
สัตวหนาดินได (Bioavailability) ซึ่งสัดสวนนั้นขึ้นอยูกับคุณลักษณะของตะกอนดินดวย คุณลักษณะของ
ตะกอนดินที่สาํคัญตอการทาํนายความเปนพิษของโลหะหนักคือการมีสารกลุมที่สามารถจับกับโลหะหนัก
กลายเปนของแข็งหรือสารประกอบเชิงซอนที่ไมสามารถเขาสูรางกายสัตวหนาดินได สารกลุมที่มี
ความสําคัญตอการทํานายความเปนพิษของสารอันตรายกลุมโลหะหนักไดแก ซัลไฟดในตะกอนดินโดย
เฉพาะที่อยูในรูปเหล็กซัลไฟด (FeS) และแมงกานีสซัลไฟด (MnS) หรือที่รวมเรียกวา Acid Volatile 
Sulfides (AVS) เน่ืองจากซัลไฟดที่จับกบัเหล็กและแมงกานีสสามารถแตกตวัไดงายและมาจับกับโลหะหนัก
ที่มีคาอิออน +2 ได เชน Ca++ Cd++ Pb++ Ni++ Cu++ Zn++ เปนตน ดังนั้น หากพบวาโลหะหนักมีปริมาณ
เทาๆกับซัลไฟดในตะกอนดินแลว โอกาสที่จะเกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดินเปนไปไดนอยมาก
เน่ืองจากโลหะหนักไปจับตวักับซัลไฟดใหอยูในรูปที่สตัวหนาดินไมมีโอกาสรับเขาสูรางกายได  ทั้งนี ้ AVS 
(Acid Volatile Sulfides) หมายถงึซัลไฟดที่สกัดไดโดยใชสารละลายกรดและเรียกโลหะหนักที่สกัดตอจาก
ซัลไฟดวา SEM (Simultaneously Extracted Metals)  

 สัดสวนโลหะหนัก/ซัลไฟด (Simultaneously Extracted Metals/Acid Volatile Sulfides: SEM/AVS; 
SEM:AVS) เปนตวัชีว้ัดที่มีการนํามาทํานายความเปนพิษของตะกอนดินอยางแพรหลายในปจจุบนัทั้ง
ตะกอนดินนํ้าเค็มและน้ําจืด โดยเม่ือ SEM/AVS มีคาเทากับหรือนอยกวา 1  หมายถึงปรมิาณสารอันตราย
สะสมในสตัวหนาดินมีนอยกวาหรือเทากับปริมาณสารอันตรายที่พบในสัตวน้ําซ่ึงไดรับสาร จากนํ้าผิวดิน
ทางเดียว และพบวาไมมีความเปนพิษตอสัตวหนาดินหรือมีนอยมาก (การตายของสัตวหนาดิน <50%) 
(Carlson et al., 1991; Di Toro et al., 1992) และเม่ือคา SEM/AVS มีคา > 1-3 พบวามีการตายของสัตว
หนาดินที่มีความไวตอสารอันตราย (เชน แอมฟพอด) เพ่ิมขึ้นอยางมาก   ในขณะที่เม่ือคา SEM/AVS มี
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 ปริมาณคารบอนอินทรีย (Total Organic Carbon: TOC) 

  ปริมาณคารบอนอินทรียในตะกอนดินปรมิาณสูงมักพบวามีความสมัพันธดีกับอนุภาคตะกอนดิน
แบบละเอียด แบคทีเรียจะกินสารอินทรียทําใหเกิดการขาดออกซิเจนและเกิดปริมาณซัลไฟดและ
แอมโมเนียสูงขึ้น แมวาจะเปนกระบวนการทางธรรมชาติแตอาจทําใหเกิดความสบัสนตอการแปลผลความ
เปนพิษของสารอันตรายในชวงระหวางการทดลองได ดังนั้น การทดสอบความเปนพิษสารอันตรายแบบ
เฉียบพลันตอสัตวหนาดิน (10 วัน) จึงไมมีการใหอาหารเนื่องจากจะไปมีผลใหเพ่ิมปริมาณคารบอน
อินทรีย (TOC) และสงผลตอการทดสอบความเปนพิษได อยางไรก็ตาม มีการใหอาหารระหวางการ
ทดสอบความเปนพิษตอสัตวหนาดินแบบเรื้อรัง (28 วัน) ทั้งน้ี มีรายงานวามีความแตกตางระหวาง 
สปชีสที่ออนไหวตอปริมาณคารบอนอินทรีย (Lapota et al., 2000)  
  

 ขนาดอนุภาค (Grain sizes) 

 ขนาดอนุภาคตะกอนดินอาจเปนปจจัยอ่ืนที่สงผลตอการแปลผลความเปนพิษของสารอันตรายได
สองประการ ประการแรกสตัวหนาดินบางจําพวกมีความออนไหวตอขนาดอนุภาคตะกอนดิน เชน แอมฟ
พอด หรือหนอนบางชนิด หากขนาดอนุภาคเล็กไปหรือใหญไปอาจสงผลตอความสามารถในการฝงตัวและ
การสัมผัสกับตะกอนดินทําใหเกิดการตายขึ้นได ประการที่สองไดแกความสามารถในการจับตวักับสาร
อันตราย อนุภาคละเอียดพบปริมาณสูงในตะกอนดินจําพวกดินเหนียว  และปริมาณคารบอนอินทรียสูง
แสดงถึงการทํางานของแบคทีเรียสูง อนุภาคตะกอนดินละเอียดมักพบวาสัมพันธกับภาวะขาดออกซิเจน 
ปริมาณซัลไฟดปริมาณแอมโมเนียและปรมิาณโลหะหนักสูง โดยปริมาณคารบอนอินทรียสูงมักพบวา
สัมพันธกับปรมิาณสารอินทรียปนเปอนสูง ทั้งน้ี มีรายงานวาการตายของสัตวทดลองสูงขึ้นเม่ือใสตะกอน
ดินละเอียดเขาไปผสม โดยคาดวาสารอันตรายปนเปอนอาจแยกตัวออกจากตะกอนดินทําใหเพ่ิม
ความสามารถในการเขาสูรางกายสัตวทดลองและเกิดความเปนพิษได (Lapota et al., 2000)   
  

 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen: DO) 

 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีความสําคัญในการดํารงชีพของสัตวทดลอง โดยอาจทําปฏิกิริยากับ
สารอันตรายปนเปอนทําใหลดความเปนพิษของสารอันตรายนั้น (เชน แอมโมเนีย) หรือในบางกรณีอาจ
เพ่ิมความสามารถของโลหะหนักในการเขาสูสัตวทดลองที่อยูในภาวะขาดออกซิเจนได และปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําต่ําอาจเพ่ิมความรุนแรงของการเกิดพิษจนทําใหเกิดภาวะเลือดขาดออกซิเจนได 
(Lapota et al., 2000)  
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 ความเค็ม (Salinity)  
 ความเค็มเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาความเปนพิษของตะกอนดินเนื่องจากมีผลตอความเปน
พิษจากแอมโมเนีย โดยพบวาความเปนพิษของแอมโมเนียลดลงเม่ือมีสภาวะความเค็มสูงเกิดขึ้น ซึ่งเชื่อ
วาเกิดจากการที่โซเดียมอิออนไปแขงขันกับแอมโมเนียอิออนในการจับตัวกับตวัพาในการขนสงสาร
อันตราย (Na+/NH4 transport sites) ภายในสตัวหนาดิน อยางไรก็ตาม ความเค็มในน้ําตะกอนดิน 
(porewater) อาจมีความแตกตางจากนํ้าเหนือตะกอนดิน (overlying water) ได จึงควรมีการตรวจวัดความ
เค็มทั้งในน้ําตะกอนดินและน้ําเหนือตะกอนดินเพื่อพิจารณาศักยภาพที่อาจเปนปจจัยภายนอกได (Lapota 
et al., 2000)  
 

1.3 เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (Sediment Quality Criteria/Standards) 

 การกําหนดมาตรฐานเปนมาตรการหนึ่งที่จะใชเปนแนวปฏิบัติในการบงชี้ถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภายใตมาตรฐานนั้น ๆ  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูภายใตมาตรฐานที่ตั้งไวสามารถลดความ
เสี่ยงอันตรายตอสุขภาพอนามัยที่จะเกิดกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมได  ในประเทศไทยมีการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมไวหลายประเภท  เชน  มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน (แมน้ํา ลําคลอง  หนอง  
บึง  ทะเลสาบ  บอเก็บน้ํา  และแหลงน้ําสาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยูภายในพื้นแผนดิน)  โดยจําแนกตามลักษณะ
การใชประโยชนบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าในแตละพื้นที่  มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง  รวมทั้งบริเวณพื้นที่
ปากแมน้ํา  และมาตรฐานคุณภาพดิน เปนตน  อยางไรก็ตาม ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑอางอิงภายในประเทศ  

 ปจจุบันมีการยอมรับวาตะกอนดินมีความสําคัญตอส่ิงแวดลอมมาก  เพราะเปนที่อยูอาศัยของสัตว
หนาดิน (Benthos) ซึ่งเปนแหลงอาหารของสัตวน้ํา การสะสมของสารอันตรายที่ตกคางอยูในตะกอนดินไม
เพียงสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในตะกอนดินเทาน้ัน  ยังอาจสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํารวมทั้ง
มนุษยผานทางการปลดปลอยสารอันตรายออกจากตะกอนดินเขาสูน้ําเหนือตะกอนดินและผานทางหวงโซ
อาหารได การกําหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยในการประเมินคุณภาพ
ตะกอนดิน ซึ่งครอบคลุมถึง การบงชี้พ้ืนที่ที่มีความจําเปนเรงดวนในการจัดการพ้ืนที่ที่มีการปนเปอนสาร
อันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมระบุที่มา (non-point source) และการติดตามตรวจสอบการปนเปอน
ในสิ่งแวดลอม 

 

1.4 วัตถุประสงค (Objectives)  

กรมควบคุมมลพิษ  ในฐานะหนวยงานหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของกับการปองกันและ
แกไขปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม  ไดตระหนักถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  จึงมีแผนงานดําเนินการกําหนด
เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (6) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ขึ้น  
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- เพ่ือบงชี้ตะกอนดินปนเปอนสารอันตรายที่อาจสงผลใหเกิดผลกระทบ (ความเปนพิษ) ตอกลุม
สัตวหนาดิน   

- เพ่ือชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการถมตะกอนดินในแหลงน้ําที่อาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอ
สัตวน้ําและผูบริโภคตามหวงโซอาหารได    

- เพ่ือบงชี้และคุมครองแหลงน้ําที่ยังไมมีการปนเปอนตะกอนดิน   
 

 ความสําคัญของคุณภาพตะกอนดินที่มีตอระบบนิเวศนแหลงน้ําดังกลาวขางตน ทําใหมีความ
พยายามในการพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพตะกอนดินเพ่ือบงชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสัตวหนาดินอันจะ
นําไปสูการจัดทํามาตรการในการบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปลอยสารอันตรายลงสูแหลงน้ํา รวมทั้งการ
จัดทํามาตรการฟนฟูบริเวณที่พบวามีการปนเปอนในระดับที่มีความเสี่ยงสูง วิธีการประเมินคุณภาพตะกอน
ดินที่ยอมรับวาสามารถทําไดอยางรวดเร็วไดแก การเปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในพื้นที่ศึกษากับ
ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินระดับสูงสุดที่พบวามักไมเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน (Threshold 
Levels) ซึ่งถือวาระดับความเขมขนสารอันตรายดังกลาวเปนเครื่องมือในการบงชี้คุณภาพตะกอนดินใน
เบื้องตน กอนที่จะมีการประเมินความเสี่ยงในรายละเอียดตอไป รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาทบทวน
เกณฑคุณภาพตะกอนดินหรือระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่พบวามักไมเกิดผลกระทบตอ
สัตวหนาดินที่มีการจัดทําขึ้น รวมทั้งพิจารณาจัดทําระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินสําหรับ
การบงชี้คุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนที่เหมาะสมในการนํามาใชประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการ
คุณภาพแหลงนํ้าตอไป 
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2 ขอมูลและวธีิการดําเนินงาน (Materials and Methods) 
2.1 เครื่องมือบงชี้คุณภาพตะกอนดิน (Alaska, 01; Cranes et al. 2000; Specht, 2005; 

Wenning and Ingersoll, 2002; MacDonald and Ingersoll, 2002)  
 1) คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี(Chemistry and Physical Characteristics) 
     การตรวจวัดสารอันตรายในตะกอนดินสามารถดําเนินการไดหลายวิธี โดยพิจารณาชนิดของ
สารอันตรายจากลักษณะการใชที่ดินและแหลงนํ้า ขอมูลเกี่ยวกับสารอันตรายในตะกอนดินในพื้นที่จึงมี
ความสําคัญในการพิจารณาเลือกพารามิเตอรในการตรวจวัด  สารอันตรายที่มักตรวจพบในตะกอนดินที่
อยูบริเวณใกลเคียงเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ไดแก โลหะ PAHs พีซีบี สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตวกลุมออรกาโนคลอรีน สารอินทรียกลุมอ่ืนๆ (เชน ไดออกซิน/ฟวแรน คลอโรฟนอล phthalates 
เปนตน) ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินมักแสดงในรูปของน้ําหนักแหง อยางไรก็ตาม บางครั้งมี
การตรวจวัดความเขมขนสารอันตรายในน้ําตะกอนดิน (porewater) หรือ น้ําชะตะกอนดิน (elutriates) 
เพ่ือศึกษาสัดสวนสารอันตรายที่สามารถถูกดูดซึมโดยสัตวหนาดินได (Bioavailability)  
 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีอ่ืนๆของตะกอนดินที่มีการตรวจวัดเพ่ือชวยในการแปลผล
เก่ียวกับผลกระทบจากความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดิน ไดแก ขนาดอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณ
สารคารบอนอินทรีย (TOC) สารประกอบซัลไฟดที่สกัดไดดวยกรด (Acid Volatile Sulfides: AVS)  
สารอลูมินัม สารลิเธียม สารซัลไฟด และแอมโมเนีย เปนตน โดยสารเหลาน้ีเปนกลุมที่มีศักยภาพในการ
จับกับสารอันตรายในตะกอนดินและลดความสามารถในการถูกดูดซึมโดยสิ่งมีชีวิต (Cormack, 2001) 
โดยสารอันตรายความเขมขนต่ําในตะกอนดินที่มีศักยภาพในการจับตัวกับสารอันตรายสูง อาจกอใหเกิด
ความเปนพิษตอสัตวหนาดินสูงเทียบกับสารอันตรายความเขมขนสูงในตะกอนดินที่มีศักยภาพในการจบั
ตัวกับสารอันตรายนอยอาจกอใหเกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดินต่ํา (Lee and Jones-Lee, 1993)  
 ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (Total Ammonia Nitrogen: TAN) อาจทําใหเกิดการแปลผล
ความเปนพิษของตะกอนดินผิดพลาด จึงตองมีการคาํนึงถึงพารามิเตอรตวัน้ีในระหวางการตรวจวิเคราะห
ดวย (Frazier et al., 1996; Ferretti, 2000)  ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิสามารถปรับคาตาม 
[AVS] เพ่ืออธบิายอิทธพิลของ [AVS] ที่สามารถลดผลกระทบของโลหะหนักได  หรือปรบัคาตาม [TOC] 
เพ่ืออธบิายอิทธพิลของ [TOC] ที่สามารถลดผลกระทบของสารอินทรียทีล่ะลายน้ําไดยาก  การปรับคา
ความเขมขนสารอันตรายสามารถลดความผันแปรของขอมูลหรือสามารถอธิบายความสามารถของสาร
อันตรายในการถูกดูดซึมสูสิง่มีชีวติจากตะกอนดินไดดีขึน้ (Cormack, 2001) อีกทั้ง ความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินอาจปรับคาตามขนาดอนุภาคตะกอนดิน  (Crane et sl., 2000)   
 อยางไรกต็าม  มีขอโตแยงวาการปรับคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินดวย [TOC] อาจ
ไมจําเปนหรือไมแตกตางจากคาความเขมขนที่ยังไมไดปรับคา (Cubbage et al., 1997; Ingersoll et al., 
1997; MacDonald et al., 2002) จึงจําเปนตองนําขอมูลปจจัยรวมมาวเิคราะหขอมูลเฉพาะพ้ืนที่ดวย 
Lapota et al. (2001) ไดสรุปเก่ียวกบัปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการแปลผลความเปนพิษของตะกอนดิน
และวธิีปฏิบตัิเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยรวมดังกลาวระหวางการตรวจวเิคราะห เพ่ือเปนแนวทางปฏิบตัิ
ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัตติะกอนดินตอไป  
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 ขอดีของการตรวจวัดความเขมขนสารอันตรายและคุณสมบัตติางๆ ไดแก ขอมูลจากการตรวจ
วิเคราะหมักเปนขอมูลที่ถูกตองแมนยําและเปนสวนสําคัญในการบงชี้พ้ืนที่ปนเปอนออกจากพ้ืนที่ไม
ปนเปอนได ขั้นตอนและวธิีการเก็บตัวอยางและการตรวจวิเคราะหคุณสมบัตทิางเคมีของตะกอนดินมี
มาตรฐานการปฏิบัตทิี่ชัดเจน อีกทั้ง ความเขมขนสารอันตรายในน้าํตะกอนดินจากตะกอนดินปนเปอน
สามารถเทียบไดโดยตรงกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้า ซึ่งสามารถบงบอกไดวานํ้าตะกอนดินปนเปอน
สูงเกินมาตรฐาน   
 ขอจํากัดของการตรวจวัดความเขมขนสารอันตรายและคุณสมบัติอ่ืนๆ ไดแก ความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินอยางเดียวไมสามารถบงบอกศักยภาพในการเปนพิษของตะกอนดินปนเปอน 
เน่ืองจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีอ่ืนๆอาจมีผลตอความสามารถในการถกูดูดซึมเขาสูสิ่งมีชีวิต 
และในกรณีการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน ความเปนพิษโดยรวมของสารอันตรายหลายชนิดเปนปญหาท่ีสําคัญ 
อยางไรก็ตาม เกณฑมาตรฐานสารอันตรายมักกําหนดเปนคาความเขมขนของสารอันตรายแตละชนิด  
เน่ืองจากรปูแบบการผสมผสานของสารอันตรายมีความเปนไปไดหลากหลาย (MacDonald et al., 
2003a; MacDonald and Salazar, 1995)  
 
 2) การทดสอบความเปนพิษของตะกอนดิน (Sediment Toxicity) 
     การทดสอบความเปนพิษของตะกอนดินจะตรวจสอบการรอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ
ที่พบในสิ่งมีชวีิตหลังจากสัมผัสกับตะกอนดินในสภาวะที่มีการควบคุมเปนระยะสัน้ (10 วัน) และระยะ
ยาว (>10 วัน) การทดสอบอาจเปนอยางงายโดยศึกษาผลกระทบของสารอันตรายหนึ่งชนิดตอสัตวหนา
ดินหนึ่งชนิดหรือเปนการศึกษาที่ซับซอนขึ้นโดยศึกษาผลกระทบของสารอันตรายหลายชนิดตอระบบ
นิเวศนจําลอง สิ่งมีชีวิตที่มักนํามาใชในการทดสอบความเปนพิษของตะกอนดินไดแก จุลินทรยี สาหราย 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และปลา เปนตน การทดสอบความเปนพิษของตะกอนดินอาจทดสอบในรูปของ
ตะกอนดินหรือตะกอนดินแขวนลอยตามความเหมาะสม  MacDonald et al. (1996) เสนอแนะใหทําการ
ทดสอบความเปนพิษเปนกลุมที่รวมทั้งการทดสอบความเปนพิษเรื้อรังในสัตวที่มีความไวมากสาํหรับ
กรณีการตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินอยางละเอียด 
 การทดสอบตะกอนดินจากตะกอนดินทั้งหมด (Whole sediment toxicity) เปนการทดสอบท่ี
เหมาะสมตอการประเมินความเปนพิษของสารอันตรายในตะกอนดนิมากที่สุด มีการจัดทํามาตรฐานการ
ทดสอบความเปนพิษเฉยีบพลัน/เรื้อรังแกแอมฟพอด Hyalella azteca แมลงน้ํา Chironomus tentans 
และ Chironumus riparius แมลงเมา Hexagenia limbata และอ่ืนๆ (USEPA, 2000; USEPA 2002; 
MacDonald et al., 2003b) USEPA ยังไดพัฒนาคูมือการทดสอบความเปนพิษของตะกอนดินสําหรับ
โครงการประเมินและฟนฟูตะกอนดินปนเปอน (Assessment and Remediation of Contaminated 
Sediment: ARCS; USEPA, 1994)  และเลือกการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน (10 วัน) กับ H. 
azteca และ C. tentans สําหรับการประเมินคุณภาพนํ้าผิวดินในระดับรัฐแบบตามลําดับการตัดสินใจ 
(USEPA, 1998)  
  การทดสอบตะกอนดินจากตะกอนดินแขวนลอยและ/หรือนํ้าตะกอนดิน (Suspended phase 
sediment/porewater toxicity) เปนการทดสอบที่เหมาะสมในกรณีทีต่ะกอนดินอาจมีโอกาสฟุงสูระดับน้ํา
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 การทดสอบความเปนพิษของตะกอนดินสามารถบงบอกคุณภาพตะกอนดินไดดีเนื่องจาก
สามารถใหขอมูลแบบวัดไดสําหรับแบงแยกพื้นที่ปนเปอนออกจากพ้ืนที่ไมปนเปอน อีกทั้งมีการพัฒนา
มาตรฐานการทดสอบความเปนพิษตอสัตวที่อาศัยตะกอนดินที่มีความไวในการตรวจสอบความเปนพิษ
เฉียบพลันและเร้ือรัง สัตวทดลองมักเปนสัตวที่พบในพื้นที่โดยทั่วไปดังนั้นการทดสอบในสัตวทดลองจึง
สัมพันธกับระบบนิเวศนไดดี อีกทั้ง ไดมีการพัฒนาเทคนิคทีส่ามารถแยกแยะความเปนพิษของสาร
อันตรายจากคุณลักษณะทางเคมีหรือกายภาพอ่ืนๆได เชน การหาสัดสวนความเปนพิษของสาร
อันตราย การเติมสารอันตรายใสตะกอนดิน เปนตน (Crane et al., 2000)   
 ขอจํากัดของการทดสอบความเปนพิษตะกอนดินไดแก การทดสอบสัตวบางชนิดมีการพัฒนา
วิธีการทดสอบเพียงพิษเฉยีบพลนัทําใหการทดสอบไมมีความไวในการตรวจพบพิษเรื้อรังได 
กระบวนการเตรียมตะกอนดินอาจทําใหคุณสมบัตติะกอนดินเปลี่ยนไปได อีกทั้ง การทดสอบตะกอนดิน
ในบางสภาวะอาจไมแสดงถึงความเปนจริงในสิ่งแวดลอมได อีกทั้ง สัตวบางชนิดมีความไวในการเกิด
พิษกวาสัตวบางชนิด ดังนั้นการทดสอบความเปนพิษของแตละพ้ืนที่จึงควรเลือกชนิดของสัตวหรือ
ทดสอบกลุมสตัวที่เปนตัวแทนของสัตวทีอ่าศัยในตะกอนดิน 
 
 3) การสํารวจกลุมประชากรสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน (Benthic Invertebrate 
Community Assessment) 
    กลุมสัตวหนาดินประกอบดวยสตัวหนาดินที่อาศัยอยูในหรืออยูบนตะกอนดิน การสํารวจกลุม
ประชากรสตัวหนาดินสวนมากมีวัตถุประสงคหลักในการบงชี้ชนิด การประเมินความหนาแนนและการ
กระจายตัวของสัตวหนาดินในพื้นที่ที่ทําการประเมิน เน่ืองจากสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินมักเปน
สัตวไมยายถิน่ อยูใกลชิดกับตะกอนดินและมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของตะกอนดินหรือคุณภาพนํ้า
ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว (Davis and Lathrop, 1992; กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ดังนั้น ขอมูล
เก่ียวกับชนิดและความหนาแนนของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินจึงมีความสําคัญในการประเมิน
คุณภาพของแหลงน้ํา 
 การประเมินคณุภาพตะกอนดินดวยวิธีนีท้ําไดโดยการสรางความสัมพันธระหวางหนวยการ
ตรวจวัดกลุมประชากรสตัวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินตางๆ (ความหนาแนนของสัตวหนาดินแตละชนิด 
ความหนาแนนของสัตวหนาดินทั้งหมด ปริมาณสัตวหนาดินตอพ้ืนที่ เปนตน) และผลการตรวจวิเคราะห
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 ขอดีของการสํารวจกลุมประชากรสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินไดแก การใหขอมูลที่แสดงถึง
สถานะกลุมสตัวหนาดินโดยตรง มีวิธกีารประเมินทีเ่ปนมาตรฐานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งปนเปอนและไม
ปนเปอน นอกจากนั้นยังเปนขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธทางสังคมของกลุมสัตวหนาดินเนือ่งจากเปน
แหลงอาหารที่อุดมสมบูรณดวย อยางไรก็ตาม วธิีนี้ไมสามารถนําการประเมินกลุมสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังหนาดินเพียงอยางเดียวมาใชในการระบุสาเหตุทีท่ําใหเกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดิน เนื่องจากมี
ปจจัยรวมทางกายภาพหลากหลายที่อาจสงผลใหเกิดความเปนพิษได (เชน ระดับออกซิเจน ขนาด
อนุภาคตะกอนดิน ระดับความลึกของน้าํ เปนตน) อีกทั้ง ยังมีขอถกเถียงถึงหนวยวัดที่จะบงบอกถึง
สถานภาพของประชากรกลุมสัตวหนาดินวาควรเปน ระดับสัตวหนาดินหน่ึงชนิด (การเปลี่ยนแปลง
รูปราง การเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมน เปนตน) หรือระดับประชากรสัตวหนาดิน (ความหนาแนน
ประชากรสตัวหนาดินชนิดที่ตรวจวัด ลกัษณะโครงสรางประชากรสัตวหนาดินชนิดที่ตรวจวัด เปนตน) 
หรือระดับโครงสรางกลุมประชากรสัตวหนาดิน (ความหนาแนนของสัตวหนาดินแตละชนิด เปนตน) 
หรือระดับการทํางานของประชากรกลุมสตัวหนาดิน (การถายทอดพลังงาน เปนตน) (USEPA, 2004)        

 
 4) วิธี Sediment Quality Triad (SQT) ไดรับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณภาพ
ตะกอนดินเฉพาะพื้นที่ (site-specific) ประกอบดวยการตรวจวัด 3 อยางดวยกัน คือ 1) ความเขมขน
สารอันตรายในตะกอนดินและคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหทราบระดับการ
ปนเปอนของสารเคมีและปจจัยที่อาจสงผลตอการเกิดพิษตอสัตวหนาดิน 2) การทดสอบความเปนพิษ
ของสารอันตรายในตะกอนดินในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะใหขอมูลเกีย่วกับความเปนพิษของสารปนเปอน
นั้นๆ และ 3) การตรวจประเมินผลกระทบของสารอันตรายตอส่ิงมีชีวติในพื้นที่ (in situ) ซึ่งอาจเปนการ
พิจารณาถึงความผิดปกติของจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของกลุมสัตวหนาดิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงอ่ืนๆที่อาจสัมพันธกับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินได ขอมูลจากการตรวจวัดทั้ง
สามดานสามารถประเมินและจัดลําดับความสําคัญในการบริหารจัดการ 
 วิธี SQT สามารถแบงแยกปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสัตวหนาดินออกจากความเปนพิษตอสัตว
หนาดินจากสารอันตราย หากไมสามารถบงบอกความสัมพันธแบบ cause-effect ดวยวธิีนี้วธิีเดียว วธิี
ยังสามารถเลอืกใชการทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันหรือแบบเร้ือรังได โดยไมจําเปนตองทราบ
กลไกการเกิดพิษของสารอันตราย การตรวจวัด SQT สามารถแสดงเปนหลักฐานการเกิดพิษตอสัตว
หนาดินจากสารอันตรายได (Crane et al., 2000)  
  ขอจํากัดของวิธี SQT ไดแก การขาดหลกัฐานแสดงความสัมพันธทางสถิติซึ่งตองการฐานขอมูล
ขนาดใหญมาก การตรวจวิเคราะหตองใชเวลา งบประมาณ และทรัพยากรมาก การแปลผลอาจ
คลาดเคลื่อนกรณีขาดการตรวจวัดสารอันตรายที่อาจสงผลตอความเปนพิษในสตัวหนาดินเชนเดียวกัน 
การเลือกพ้ืนที่อางอิงอาจเลือกจากพ้ืนที่ที่ไมทราบการปนเปอนที่แนชัด อีกทั้งวิธีนี้อาจไมคํานึงถึงรูป
ของสารอันตรายที่อยูในรูปที่ถูกดูดซึมโดยสัตวหนาดินได (Crane et al., 2000)   
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 5) การตรวจพิสูจนสารอันตรายที่กอใหเกิดความเปนพิษ (Toxicity Identification 
Evaluation: TIE)  
     เม่ือพบวาตะกอนดินปนเปอนมีความเปนพิษและตองดําเนินการฟนฟู การตรวจวิเคราะหน้ํา
ตะกอนดิน (porewater) สามารถใหขอมูลที่สําคญัสําหรบัทางเลือกในการฟนฟูได โดยการทดสอบตามวิธ ี
TIE ที่ USEPA ไดพัฒนาขึ้นสําหรบัการประเมินนํ้าทิ้งจากชุมชนและอุตสาหกรรม (USEPA, 1994) การ
ทดสอบ TIE เปนการทดสอบความเปนพิษแบบที่จะชวยระบุกลุมหรือชนิดสารอันตรายที่กอใหเกิดพิษ
จากสารอันตรายหลากหลายชนิดที่อยูในตะกอนดินได โดยการปรับสภาพตะกอนดินซํ้าๆใหมีสภาพที่
สารอันตรายแตละชนิดสามารถถูกดูดซึมโดยสัตวหนาดินไดในแตละคร้ัง การทดสอบประกอบดวย 3 
ขั้นตอน 1) การทดสอบคณุลักษณะของสารอันตรายในน้ําตะกอนดิน โดยการเติมสารที่สามารถจับกับ
สารอันตรายกลุมที่สงสัยและทดสอบความเปนพิษ หากพบวาลดลงแสดงวาอาจเปนสารกลุมน้ัน 2) การ
บงชี้สารอันตราย โดยการตรวจวิเคราะหสารอันตรายที่สงสัย หากพบวาสูงเกินคาที่พบวากอใหเกิด
ความเปนพิษแสดงวาอาจเปนสารอันตรายกลุมดังกลาว 3) การยืนยันผลสารอันตรายที่พบวาเปนสาเหตุ
ในการเกิดความเปนพิษ โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การประเมินความสัมพันธระหวางขอมูลความ
เปนพิษและความเขมขนสารเคมี การปรับคา pH หรือพารามิเตอรอ่ืนๆที่อาจมีตอความเปนพิษตอสัตว
หนาดิน เปนตน (USEPA, 1994; Crane et al., 2000)  
 เน่ืองจากความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินมีความสัมพันธโดยตรงกับความเขมขนสาร
อันตรายในน้ําตะกอนดิน (porewater) การทดสอบความเปนพิษในน้ําตะกอนดินจึงสามารถแสดงถึง
ความเปนพิษของตะกอนดินโดยสามารถระบุความสัมพันธแบบสาเหตุ-ผลกระทบ (cause-effect) ได  
อยางไรก็ตาม วิธี TIE เปนวิธทีี่ใชงบประมาณในการทดสอบสูงและอาจมีขีดจํากัดดานความพอเพียง
ของปริมาณน้ําตะกอนดินสําหรับการทดสอบ อีกทั้งกระบวนการสกัดนํ้าตะกอนดินอาจทําใหเกิดผล
กระทบตอความเปนพิษของน้ําตะกอนดิน (USEPA, 1994) ได  ปจจุบัน USEPA กําลังอยูระหวางการ
พัฒนามาตรฐานวิธี TIE สําหรับนํามาใชทดสอบความเปนพิษของน้าํตะกอนดิน (Crane et al., 2000)     
 
 6) การสํารวจตะกอนดินดวยกลองถายภาพ (Sediment Profile Imaging: SPI)  

      การสํารวจตะกอนดินดวยกลองถายภาพ (Sediment Profile Imaging: SPI) ทําไดโดยการ
สงกลองลงไปยังทองน้ํา เม่ือถึงทองน้ํากลองจะมุดลงไปในชั้นตะกอนและถายภาพที่ความลึก 10-30 
เซนติเมตรจากหนาตะกอนดิน ภาพถายดังกลาวสามารถนําไปประเมินคุณภาพตะกอนดินได โดย
สามารถแสดงประเภทของตะกอนดิน ความหนาแนนของสัตวหนาดินที่อาศัยในตะกอนดิน ลักษณะ
ความผิดปกตขิองตะกอนทองน้ํา และลักษณะภาพตัดแนวตั้งของตะกอนดินได   

กลองถายภาพ SPI ถือวาเปนเครื่องมือที่มีสามารถชวยในการระบตุําแหนงที่ควรมีการเก็บตวัอยาง
เพ่ือการตรวจวัดทางเคมีและทางชีวภาพตอไป โดยมักพบในกรณีสาํรวจตะกอนดนิทองน้ําบริเวณกวาง 
เชน ตะกอนดินทองทะเล เพ่ือสํารวจเบื้องตนกอนการวางแผนเก็บตวัอยางซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการ
วิเคราะหได (NOAA, 2006)  
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7) การตรวจวัดปริมาณสะสมสารอันตรายในสิ่งมีชีวติ (Bioaccumulation Assessment)  
     สารอันตรายในตะกอนดินนอกจากจะกอใหเกิดความเปนพิษแกสัตวหนาดินแลวยังสามารถ

สะสมในเน้ือเยื่อสัตวที่อาศัยอยูบนหรืออยูในตะกอนดินได เนื่องจากสัตวที่อาศัยในตะกอนดินดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของหวงโซอาหาร จึงสามารถถายทอดสารอันตรายผานหวงโซอาหารไปสูสัตวในลําดับขั้น
บริโภคที่สูงกวาได ดังนั้นตะกอนดินปนเปอนจึงถือวาเปนแหลงมลพิษที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวน้ําที่
บริโภคสัตวอ่ืนและประชาชนที่บริโภคสัตวน้ํา การศึกษาลักษณะการสะสมสารอันตรายในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต
จึงเปนวิธีหน่ึงในการประเมินผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมได (Crane et al., 2002)  

 การทดสอบลกัษณะการสะสมสารอันตรายในสัตวน้ําจากตะกอนดินแหลงน้ําจืดสามารถทําได
กับสิ่งมีชีวติหลากหลายชนิด เชน หอยกาบ ปลา แมลงน้ํากลุมริ้นนํ้าจืด (chironomids) ตัวออนชีปะขาว 
(larval mayflies) แอมฟพอด (amphipods) และไสเดือนน้ํา (oligochaetes) เปนตน โดยวธิีการศึกษา
การสะสมสารอันตรายในสัตวน้ําจากตะกอนดินแบงออกเปนสองแนวทางไดแก 1) การศึกษาจากหองปฏิบัติ 
การหรือจากภาคสนามซึ่งจะไดขอมูลในการคํานวณปจจัยการสะสมสารอันตรายในสัตวน้ําจากการไดรับ
จากนํ้าผิวดิน (Bioaccumulation Factors: BAFs) และปจจัยการสะสมสารอันตรายในสตัวน้ําจาก
ตะกอนดิน (Biota-sediment Accumulation Factors: BASFs) 2) การศึกษาจากทฤษฎีสภาวะสมดุล
หรือทฤษฎีจลนศาสตร (USEPA, 2000) มาตรฐานการศึกษาการสะสมสารอันตรายในเนื้อเยื่อกําหนดให
สิ่งมีชีวิตไดรบัสารอันตรายในตะกอนดนิเปนเวลา 28 วัน โดยสารอันตรายสวนมากจะอยูในสภาวะสมดุล
ระหวางตะกอนดินกับเนื้อเยื่อภายในระยะเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม สําหรับสารอินทรียทีมี่คา log 

Kow ≥ 4.7 อาจยังไมถึงสภาวะสมดุลภายใน 28 วัน (Crane et al., 2002) และเม่ือถึงกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการไดรับสารอันตรายจากการทดลอง เปรียบเทียบระดับสารอันตรายในสัตวทดลองที่ไดรับสาร
อันตรายกับระดับสารอันตรายในสัตวกลุมอางอิงที่ไมไดรับสารอันตราย  
 ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพในการถูกดูดซับสารอันตรายโดยสิ่งมีชีวิตประกอบดวย 1) ปจจัยทาง
กายภาพ เชน อัตราการตกตะกอนของตะกอนดิน เปนตน 2) ปจจัยทางเคมี ไดแก ชนิดของสาร
อันตราย เปนตน 3) ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรม
การอาศัยในตะกอนดิน และกลไกการยอยสลายสารอันตรายของสัตวหนาดิน เปนตน ทั้งน้ี เสนทางการ
รับสัมผัสสารอันตรายของสัตวหนาดินหลักมี 2 ทางคือ 1) การรับสัมผัสสารโดยการดูดซึมสารอันตราย
จากนํ้าตะกอนดินผานเยื่อบุผิว และ 2) การรับสัมผัสสารจากการกลืนกินตะกอนดินปนเปอนและดูดซึม
สารอันตรายผานระบบทางเดินอาหาร โดยเสนทางรับสัมผัสหลักสําหรับสิ่งมีชีวิตในลําดับขั้นบริโภคที่
สูงขึ้นไดแก การบริโภคสัตวที่ไดมีการสะสมสารอันตราย โดยเฉพาะสารอันตรายกลุมสารอินทรียที่
ละลายไดดีในไขมัน (USEPA, 2000)  
 ขอจํากัดของการประเมินคุณภาพตะกอนดินดวยวิธีนี้ประกอบดวย มีการลงทุนสูงดานคาใชจาย
และเวลา  มีความตองการเนื้อเยื่อที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะหทําใหตองใชสัตวหนาดินจํานวนมาก 
สัตวหนาดินบางสปชีสอาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตะกอนดินปนเปอนทําใหลดการไดรับสารอันตรายได  
และไมสามารถระบุความสัมพันธระหวางระดับการสะสมสารอันตรายและการเกิดพิษตอสัตวน้ําได 
 



13 

8) การเปรียบเทียบกับเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดิน (Numeric Sediment Quality Criteria/
Guidelines)  

การเปรียบเทยีบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิกับเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับ
ตางๆ ไดแก ระดับสูงสุดทีถ่ือวามักไมพบอันตรายตอส่ิงมีชีวติที่อาศัยอยูในตะกอนดิน (Threshold Effects 
Level: TEL) และระดับที่ถือวามักพบอันตรายตอสิ่งมีชีวติที่อาศัยอยูในตะกอนดินอยางมีนัยยะสําคัญ (Probable 
Effects Level: PEL) เปนวธิีที่ถือวามีความสะดวกรวดเร็วตอการบงชี้คุณภาพตะกอนดิน    

2.2 แนวทางการจัดทําคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดนิ (Approaches) มีหลายวิธี ดังนี้ 
1) วิธี Sediment Background Approach (SBA) เปนการเปรียบเทียบความเขมขนของสาร

อันตรายปนเปอนในพ้ืนที่ศกึษากับคาความเขมขนสารอันตรายตามธรรมชาตใินพืน้ที่ที่พิจารณาวาไมมี
การปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษย หากพบวาความเขมขนของสารอันตรายในพื้นที่ศึกษา 1 ชนิดหรือ
มากกวามีคาสูงกวาคาความเขมขนในพืน้ที่อางอิงแสดงวาพ้ืนที่ศึกษานั้นเปนพ้ืนที่ปนเปอน อยางไรก็
ตาม ระดับความเขมขนของโลหะหนักในดินหรือตะกอนดินมักแตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตรและมัก
พบรวมกันหลายตัว ดังนัน้ การเลือกคาอางอิงอาจตองพิจารณาจากคาที่พบในพื้นที่ดังกลาวในอดีต 
(MacDonald, 1994) หรืออาจเลือกจากชั้นตะกอนดินชั้นลางทีย่ังไมมีการปนเปอนสารอันตรายจาก
กิจกรรมของมนุษยซึ่งใชไดกับโลหะเทาน้ัน  สวนสารอันตรายจากกิจกรรมมนุษยที่เปนสารอินทรียตอง
อางอิงจากพ้ืนที่ที่พิจารณาวาไมมีการปนเปอน (OMOE, 1993)  

ขอมูลที่ตองการสําหรับวธิีนีมี้เพียงขอมูลจากการตรวจวัดความเขมขนสารอันตรายในตะกอน
ดิน  และไมตองการขอมูลผลการทดสอบความเปนพิษจากสารอันตรายในตะกอนดิน รวมทั้งขอมูล
ปจจัยที่อาจมีผลตอรูปของสารอันตรายที่สิ่งมีชีวติสามารถดูดซึมเขารางกายได  ปจจุบันมีขอมูลเพียงพอ
สําหรับการกําหนดคาอางอิงนี้ (OMOE, 1993)  

วิธี SBA มีขอจํากัดหลายขอกลาวคือ การที่ไมสามารถระบุความสัมพันธแบบ cause-effect 
เน่ืองจากวิธีนีไ้มมีการตรวจสอบความเปนพิษจากสารอันตรายในตะกอนดิน การตั้งสมมติฐานวาปจจัย
อ่ืนในสิ่งแวดลอมอาจไมสงผลกระทบตอสัตวหนาดินทั้งที่ในความเปนจริงแลวมีปจจัยอ่ืนที่อาจสงผล
กระทบตอสัตวหนาดินได เชน ขนาดอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณสารอินทรีย ปริมาณออกซิเจน เปนตน 
การที่ไมพิจารณาปจจัยที่มีผลใหสารอันตรายอยูในรูปที่สามารถเขาสูรางกายของสัตวหนาดินได รวมทั้ง
คา SBA มักใชไดเฉพาะพ้ืนที่จึงอาจไมเหมาะสมในการใชเปนคาอางอิงสําหรับสารอันตรายบางชนิด 
(OMOE, 1993)  

2) วิธี Equilibrium Partitioning Approach (EqPA) วธิีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานทีว่าความเปน
พิษของสารอันตรายในตะกอนดินขึ้นอยูกับความเขมขนของสารอันตรายในน้ําในตะกอนดิน (porewater) 
และสัตวหนาดินมีความไวตอการรับสารอันตรายเทียบเทากับสัตวน้ําทั่วไป (พบสัตวหนาดินตาย 100% 
เม่ืออัตราสวนระหวางความเขมขนสารอันตรายในน้ําตะกอนดินตอคาความเขมขนของสารอันตรายที่ทํา
ใหสัตวน้ําตายไป 50% (LC50) สูงกวา 1)  มีการศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการแบงสัดสวนระหวางสาร
อันตรายในตะกอนดินและในน้ําเพ่ือนํามาปรับใชในคํานวณคามาตรฐานตะกอนดินเปนจํานวนมาก 
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 สารอันตรายกลุมที่สามารถนําวิธี EqPA ไปใชไดดีไดแกสารอันตรายกลุมสารอินทรียที่ละลาย
น้ําไดยาก ซึ่งตัวแปรที่มีผลตอการแยกสัดสวนสารอันตรายในตะกอนดินและน้ําตะกอนดินสําหรับสาร
อันตรายกลุมนี้คือปริมาณสารอินทรีย (Di Toro at al., 1991) และคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินที่ปรับ
หนวยเปน mg/kg (organic carbon) สามารถนําไปแปลผลกับตะกอนดินทุกประเภททีมี่
สารอินทรีย >2% (น้ําหนักแหง) ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวาเม่ือมีการปรับหนวยความเขมขน
เปนปริมาณสารอันตรายตอปริมาณสารอินทรียแลวพบวาไมมีความแตกตางของความเปนพิษตอสัตว
หนาดินในตะกอนดินที่มีสัดสวนสารอินทรียแตกตางกัน (USEPA, 1997)  
 สวนตะกอนดินที่มีสารอินทรีย <2% ตัวแปรที่มีผลตอการแยกสัดสวนสารอันตรายในตะกอนดนิ
ไดแก ขนาดอนุภาคตะกอนดินและสารอนินทรีย สวนสารอินทรียทีล่ะลายน้ําไดมีตัวแปรที่มีผลตอการลด
ศักยภาพที่จะมีผลตอความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํา เชน กระบวนการสลายตัววิธตีางๆ ซึ่งจะทํา
ใหไมสามารถนําแบบจําลอง EqPA ไปใชได (USEPA, 1997)  
 คามาตรฐานคณุภาพตะกอนดิน (Sediment Quality Criteria: SQC) สามารถคาํนวณโดยวิธ ี
EqPA ไดจากความเขมขนของสารอันตรายในน้ําตะกอนดินที่เทียบเทากับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิว
ดิน (Water Quality Criteria: WQC) และสัมประสทิธิ์สัดสวนสารเคมีในตะกอนดินเทียบกับนํ้าตะกอน
ดิน (Kp) เม่ือสารอันตรายในตะกอนดินอยูในสภาวะสมดุลกับสารอันตรายในน้ําตะกอนดิน ดังสมการ  
       SQG  =  WQG * Kp   หรือ   
    WQG * (Koc*foc)  
 โดย  foc  =  สัดสวนสารอินทรียในตะกอนดินโดยน้ําหนัก 
     Koc =  สัมประสิทธิ์การดูดซับกับสารอินทรียในตะกอนดินของสารอันตราย  
  Kp = Cs/Cd  
  Cs  = ความเขมขนสารเคมีในตะกอนดิน  
  Cd  = ความเขมขนสารเคมีในน้ําตะกอนดิน 
 
 
 องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (US EPA) ไดนําวิธี EqPA ไปจัดทําคามาตรฐาน
คุณภาพตะกอนดินของสารอินทรียที่ละลายน้ําไดยากโดยปรับหนวยเปน มก./กก. (สารอินทรีย)  
 ดังสมการ  SQGoc = Koc * WQG   
สําหรับตะกอนดินที่มีสัดสวนสารอินทรียโดยนํ้าหนัก (foc) > 0.2%  โดย EPA ไดกําหนดคา SQGoc 
สําหรับสารเคมี 5 ชนิดไดแก acenapthene, dieldrin, endrin, fluoranthene, และ phenanthrene 
เน่ืองจากสารกลุมดังกลาวเปนกลุมที่มีความเปนพิษสูงและมีขอมูลคาสัมประสิทธิก์ารสะสมในไขมันของ
สารอันตราย (Kow) ที่เชื่อถือได และกําหนดคา SQALoc (Sediment Quality Advisory Levels) สําหรับ
สารอินทรียชนิดอ่ืนๆ เพ่ือใชชัว่คราว ทัง้นี้คา SQGoc และคา SQALoc สําหรับสารอินทรียทีกํ่าหนดขึ้น
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 โลหะหนักในตะกอนดินมีโอกาสเปนอันตรายตอสัตวหนาดินทั้งจากตะกอนดินและน้ําตะกอนดิน 
โดยโลหะหนักสามารถจับตัวกับสารอินทรียที่ละลายอยูในน้ําซ่ึงเพ่ิมโอกาสการไดรับสารแกสัตวหนาดิน
ได จากการศึกษาดานศักยภาพของโลหะหนักในการถูกดูดซึมเขาสูสิ่งมีชีวิต (Metal Bioavailability) 
พบวาโลหะหนักในตะกอนดินที่มีออกซิเจนมักจับตัวกับกลุมออกไซดของเหล็ก (Fep) และกลุมออกไซด
ของแมงกานีส (MnOx) รวมทั้งสารอินทรียในบางพืน้ที่ และพบวาเม่ือความเขมขนสารอันตรายในน้ํา
ตะกอนดินเทาๆกันจะพบความเปนพิษตอสัตวหนาดินแตกตางกันไมเกิน 2 เทาแมวาเปนตะกอนดินตาง
ประเภทกัน (Di Toro et al., 1992) การศึกษาในแหลงน้ําผิวดินพบวาเหล็กออกไซดเปนกลุมใหญที่จับ
ตัวกบัแคดเมียม ทองแดง นิกเกิล ตะก่ัว และสังกะสี การคํานวณคามาตรฐานตะกอนดินของโลหะหนัก
จึงตองพิจารณาถึงคุณสมบัติการจับตัวกับกลุมสารดังกลาว ปจจุบันอยูในระหวางการศกึษาเพ่ือหา
คาคงที่สําหรับตวัแปรตางๆเหลาน้ี (USEPA, 1997) 
 สําหรับโลหะหนักในตะกอนดินที่ไมมีออกซิเจนพบวา แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล ตะก่ัว ปรอท 
เงิน และสังกะสีสามารถจับตวักับสารกลุมซัลไฟดกลายเปนสารประกอบที่ไมละลายนํ้า ทําใหมีโอกาส
เปนอันตรายตอสัตวหนาดินนอยลง ความเขมขนโลหะหนักในตะกอนดินเทยีบกับความเขมขนของ
สารประกอบกลุมซัลไฟด (Acid - volatile Sulfide: AVS) สามารถชวยทํานายความเปนพิษของโลหะหนัก
ได ผลการทดลองในหองปฏิบัติการยืนยันวา เม่ือพิจารณาอัตราสวนของ AVS ตอความเขมขนของ
โลหะหนักในตะกอนดินที่สกัดตอจาก AVS (Simultaneously Extracted Metals: SEMs) และหาก
อัตราสวน [SEM]/[AVS] <1 (ปริมาณ AVS มีมากกวา) ไมพบวาเกิดความเปนพิษเฉียบพลันตอสัตว
หนาดินที่อาศัยในตะกอนดนิประเภทตางๆ เน่ืองจากไมอยูในรูปที่มีศักยภาพในการถูกดูดซึมเขาสู
รางกายส่ิงมีชีวิตได ขณะเดียวกัน หากอัตราสวน [SEM]/[AVS] >1 (ปริมาณโลหะมากกวา) พบวาเกิด
ความเปนพิษตอสัตวหนาดินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอัตราสวน 1.5-2.5 μmol SEM/μmol AVS (Di Toro 
et al., 1992) 
 3) วิธี Tissue Residue Approach (TRA) หรือที่รูจักในนามของ the biota-water-sediment 
equilibrium partitioning approach เปนวธิีที่กําหนดคาความเขมขนในตะกอนดินของสารเคมีแตละชนิด
หรือแตละกลุมที่มีความปลอดภัยตอสัตวหนาดินโดยพิจารณาจากคาตกคางที่ยอมรับไดในเนื้อเยื่อของ
สัตวหนาดิน โดยพิจารณาวาตะกอนดินเปนแหลงสําคัญในการเกิดการสะสมของสารอันตรายในสัตว
หนาดิน (Bioaccumulation) และมีขั้นตอนในการพิจารณาเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) พิจารณาปจจัยการ
สะสมสารอันตรายในสตัวหนาดินจากการไดรับสารในสิ่งแวดลอม (Bioconcentration Factor: BCF) 
และเกณฑมาตรฐานสารตกคางในสัตวน้ํา (tissue residue criteria) ซึ่งสามารถนําไปคํานวณไดเกณฑ
มาตรฐานสารอันตรายในน้ําผิวดินที่ตองไมเกินคาน้ีเพ่ือปองกันการสะสมสารอันตรายในสัตวน้ําในระดับ
ที่อาจเปนอันตรายทั้งตอสัตวน้ําและผูบริโภค (tissue-water concentration level: TWCL)  2) จาก
ทฤษฎีสภาวะสมดุล (EqPA) ขางตน เกณฑมาตรฐานสารอันตรายในตะกอนดนิสามารถกําหนดขึ้นจาก
สมการ (OMOE, 1993)   
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  SQGoc  =  Koc * WQG   
  Koc =  สัมประสิทธิ์การดูดซับกับสารอินทรียในตะกอนดินของสารอันตราย  

WQG = เกณฑมาตรฐานสารอันตรายในน้ําผิวดินเพ่ือปกปองสัตวน้ําและ 
ผูบริโภค 

 ทฤษฎี TRA ตั้งอยูบนสมมติฐานทีว่าความไวของสัตวหนาดินในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวภาพเม่ือไดรับสารอันตรายน้ันเทียบเทากับสัตวน้ําที่อยูในผิวดิน โดยมีรายงานการศึกษาสนับสนุน
สมมติฐานดังกลาวจากขอมูลการทดสอบความเปนพิษของสารอันตรายในสัตวหนาดินและสัตวน้ําวามี
ความไวใกลเคียงกัน (Di Toro et al., 1990) และใชไดดีกับสารอินทรียแบบละลายน้ําไดยากเทาน้ัน    
 4) วิธี Biological Effects Correlation Approaches (BECA) เปนวธิีที่มาจากการ
เปรียบเทียบขอมูลจากภาคสนามกับขอมูลจากหองปฏิบัติการเพ่ือหาความสัมพันธระหวางเหตกุารณที่
แสดงถึงผลกระทบตอสิ่งมีชวีติกับความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดิน (น้ําหนักแหง) โดยใชกลุม
ขอมูลดังกลาวมากําหนดคาความเขมขนสารอันตรายที่พบวามีโอกาสพบเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต (effect 
-based) อยางไรก็ตาม วิธีนี้แสดงถึงปรากฏการณที่เกิดรวมกันของสารอันตรายในตะกอนดินและ
ผลกระทบที่พบในสตัวหนาดิน แตไมไดแสดงถึงความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางการเกิดผลกระทบ
ตอส่ิงมีชวีติจากสารอันตรายในตะกอนดิน การกําหนดคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินจาก
ฐานขอมูลมีหลายวธิีซึ่งแตกตางกันไปตามการออกแบบและการแสดงถึงความเปนพิษของสารอันตราย
ในตะกอนดิน  เชน คา ERM แสดงถึงระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่มักพบปรากฏการณ
การเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชวีติในสิ่งแวดลอม (usually) และคา AETs แสดงถงึระดับความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินที่พบปรากฏการณการเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมทุกครั้ง (always) 
(USEPA, 1997)  ทั้งนี้ คามาตรฐานที่กําหนดขึ้นจากฐานขอมูลดวยวิธทีางสถติิหลากหลายวิธเีหลาน้ีไดแก 
1) คา ERM/ERL (Effect Range-Median/Effect Range-Low) และ 2) คา PEL/TEL (Probable Effects 
Levels/Threshold Effects Levels) 3) คา AET-low/AET-high (Apparent Effects Thresholds) หมายถึง 
คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่หากพบสูงกวาคาน้ีจะพบการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตแตกตาง
จากกลุมอางอิงอยางมีนัยยะสําคัญทุกคร้ังเสมอ 4) คา SLC (Screening Level Concentration) หมายถึง 
คาความเขมขนสูงสุดของสารอันตรายในตะกอนดินที่สตัวหนาดินสวนมากสามารถทนได ดังมีรายละเอียด
ดังนี้  
 Effects Range Approach (ERA)   Long and Morgan (1990) ไดพัฒนาวิธีนี้ขึ้นเรียกวาวธิ ี
Weight-of-Evidence เพ่ือเปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของตะกอนดินที่องคการสมุทรศาสตร
และสภาพบรรยากาศ (NOAA) ไดตรวจวิเคราะหปริมาณสารอันตรายในตะกอนดินสําหรับโครงการ
สํารวจสถานภาพและแนวโนมคุณภาพตะกอนดินขึ้น โดยนําขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวมทั้งจาก
ภาคสนาม (Field Studies) จากการทดลองในหองปฏิบัติการ (Spiked-Sediment Bioassay Approach) 
และแบบจําลองทฤษฎีสภาวะสมดุล (EqPA)  ขอมูลที่จับคูระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอน
ดินและผลกระทบทีไ่มพึงประสงคตอส่ิงมีชีวติมีการเรียงลําดับตามความเขมขนสารอันตรายแตละชนดิ 
และเลือกคาความเขมขนทีเ่ปอรเซนตไทลที่ 10 เปนคา ERL (Effect Range-Low) และเปอรเซนตไทลที่ 
50 เปนคา ERM (Effect Range-Median)  หากคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิต่ํากวาคา 
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   คา ERL-ERM ไดรับการประเมินความถูกตองในการทํานายคณุภาพของตะกอนดินโดยใช
กลุมขอมูลจากการทดลองความเปนพิษเฉียบพลันเพือ่ศึกษาอัตราการรอดชีวิตของแอมฟพอด (survival)  
การผสมเซลลสืบพันธุของเมนทะเล (fertilization) พัฒนาการของตัวออนมอลลสัค และการยับยั้งการ
เปลงแสงของแบคทีเรีย (bioluminescence)  และพบวาเม่ือคาความเขมขนต่ํากวาคา ERL มีเพียง 12% 
ที่พบการตายของแอมฟพอดสูงกวากลุมควบคุมมากกวา 20% และมีเพียง 28% ที่พบการเปลีย่นแปลง
ที่ไมพึงประสงคของสัตวทดลองทั้งหมด ที่คาความเขมขนสูงขึ้นพบอันตราการตายหรือการเปลีย่นแปลง
ที่ไมพึงประสงคเพ่ิมขึ้น เม่ือคาความเขมขนสูงกวาคา ERM พบการตายของแอมฟพอดที่สูงกวากลุม
ควบคุม 20% ถึง 42% และมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคของสัตวทดลองทั้งหมดสูงถึง  80%  
 Long et al. (1995) รายงานวาคา ERL-ERM มีความถูกตองและเชือ่ถือไดในกรณีของทองแดง 
(Cu) ตะก่ัว (Pb) เงิน (Ag) ทุกกลุมของ PAHs และเกอืบทุกตวัของ PAHs แตมีความถูกตองต่ําในกรณี
ของนิกเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) ปรอท (Hg) Total PCBs DDE และ DDT และแตกตางจากคามาตรฐาน
ที่กําหนดโดยวิธีอ่ืนเพียง 2-3 เทา ซึ่งรวมถึงคามาตรฐานที่กําหนดโดยรัฐรัฐออนทาริโอ แคนาดา  
 วิธีนี้ประกอบดวยขอมูลมาจากภาคสนามสวนหนึ่งโดยไมไดมาจากความสัมพันธแบบ cause-
effect ซึ่งทําใหมีขอจํากัดในการแปลผล เชน ปจจัยที่มีผลตอการที่สารอันตรายอยูในรูปทีส่ิ่งมีชีวิต
สามารถดูดซึมเขาสูรางกายได และความแตกตางของสิ่งมีชวีติชนิดตางๆดานความไวตอสารอันตราย 
อยางไรกต็าม คาที่กําหนดขึ้นดวยวิธีนีอ้าจเปนคาทีถ่อืวาเขมงวดกวาคาที่กําหนดโดยวธิีอ่ืนเมือ่พิจารณา
จากขอจํากัดดังกลาว รวมทั้งขอเท็จจริงที่อาจพบวามีการเสริมฤทธิกั์นระหวางสารอันตรายชนิดตางๆที่อยู
ในสิ่งแวดลอม   
 Effects Level Approach (ELA) สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมรัฐฟลอริดา (Florida Department 
of Environmental Protection : FDEP) ไดนําวิธีนี้มาประเมินคุณภาพตะกอนดินแถบชายฝงทะเลของ
รัฐฟลอริดาซ่ึงปรับจากวธิีกําหนดคา ERL/ERM ขององคการ NOAA  โดย FDEP ไดปรับขอมูลใหอยูใน
กรอบเดียวกนัและขยายขอบเขตขอมูลใหครอบคลุมทัง้จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา แถบฟลอริดา 
ชายฝงแถบตะวันออกเฉียงใต และแถบชายฝงอาวเม็กซิโก ขอมูลมาจากทั้งกลุมที่พบวามีผลกระทบ 
(effects data) และกลุมที่ไมมีผลกระทบ (no-effects data) ที่ไมพึงประสงคตอส่ิงมีชวีิตในแหลงน้ําจาก
ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดิน และไดกําหนดคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินเปน 2 
ระดับ ไดแก คา TEL และคา PEL เพ่ือบงชี้ระดับที่พบวาเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอ
สิ่งมีชีวิตในตะกอนดินเปน 3 ระดับคือ พบนอยคร้ัง พบบางครั้ง และพบบอยคร้ัง (MacDonald, 1994) 
 คา TEL (Threshold Effects Levels) มาจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตระหวางคาความเขมขนที่
เปอรเซ็นตไทล 15 ของกลุมขอมูล effects data และคาความเขมขนที่เปอรเซ็นตไทล 50 ของกลุม
ขอมูล no-effects data และคา PEL (Probable Effects Levels) มาจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตระหวางคา
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   คา TEL-PEL ไดรับการประเมินความถกูตองในการทาํนายคุณภาพของตะกอนดินโดยใชกลุม
ขอมูลจากการทดลองความเปนพิษเฉียบพลันเพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตของแอมฟพอด (survival)  
การผสมเซลลสืบพันธุของเมนทะเล (fertilization) พัฒนาการของตัวออนมอลลสัค และการยับยั้งการ
เปลงแสงของแบคทีเรีย (bioluminescence)  และพบวาเม่ือสารอันตรายในตะกอนดินมีคาความเขมขน
ต่ํากวาคา TEL พบการตายของแอมฟพอดสูงกวากลุมควบคุมมากกวา 20% เพียง 10% และมีเพียง 5 
ที่พบการเปลีย่นแปลงที่ไมพึงประสงคจากการทดสอบทั้งหมด  ที่คาความเขมขนสูงขึ้นพบอัตราการตาย
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ ไมพึงประสงคเพ่ิมขึ้น และเม่ือสารอันตรายในตะกอนดินมีคาความเขมขนสูงกวา
คา PEL พบวาแอมฟพอดท่ีตายสูงกวากลุมควบคุมมากกวา 20% มีถึง 17%  และมีการเปลีย่นแปลงที่
ไมพึงประสงคของการทดลองทั้งหมดสูงถึง 78% อีกทั้ง เม่ือพิจารณาอัตราการตายของแอมฟพอดและ
การเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคที่แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยยะสําคัญทั้งหมดพบวา อัตราการ
ตายของแอมฟพอดสูงถึง 56% และมีการเปลีย่นแปลงที่ไมพึงประสงคจากการทดลองทั้งหมดสูงถึง 
86% เม่ือคาความเขมขนสูงกวาคา PEL (MacDonald, 1994)  การศึกษาดังกลาวยังไดระบุสารอันตราย
ที่มีความนาเชื่อถือนอยในการใชคา TEL-PEL ทํานายความเปนอันตรายตอสตัวหนาดิน ไดแก ปรอท 
(Hg) นิกเกิล (Ni) สารพีซีบี (Total PCBs) คลอรเดน ลินเดน และดีดีที (Total DDT)   
 Apparent Effects Threshold Approach (AETA) Grices and Walden (1996) ไดนําวิธีทีศ่ึกษา
ความสัมพันธระหวางคาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
ประเภทตางๆ ไดแก ความเปนพิษตอสัตวหนาดินหรือสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงของจํานวนสิ่งมีชีวิต 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรสัตวไมมีกระดูกสันหลัง และปริมาณการสะสมสารอันตราย
ในสิ่งมีชวีติ เปนตน โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานดังนี ้ 1) เก็บตวัอยางตะกอนดินที่พบวาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอสิ่งมีชีวติและทําการทดสอบความเปนพิษในหองปฏิบตัิการ 2) เปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติระหวางผลการทดสอบตะกอนดนิกลุมทดลองกับผลการทดสอบจากตะกอนดินอางอิง 3) เลือก
คา AETs ของสารอันตรายแตละชนิดจากคาความเขมขนสูงสุดทีไ่มพบการเปลีย่นแปลงอยางมีนัยยะ
สําคัญตอส่ิงมีชีวติ 4) ยืนยนัผลการเลือกคา AETs โดยพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวติอยางมี
นัยยะสําคัญในตะกอนดินทีมี่สารอันตรายในความเขมขนที่สูงกวาคา AETs เทียบกับผลที่พบในตะกอน
ดินอางอิง  
 ดังนั้นคา AET ของสารอันตรายแตละชนิด หมายถึง คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิ
ที่หากพบสูงกวาคาน้ีจะพบการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวติแตกตางจากกลุมอางอิงอยางมีนัยยะสําคัญทุก
คร้ังเสมอ คา AET-low และคา AET-high ของสารอันตรายแตละชนิดเลือกมาจากคา AETs ที่มาจาก
ตัวชี้วัดผลกระทบที่แตกตางกัน เพ่ือใหเปนชวงคาความเขมขนที่พบวาเกิดผลกระทบกับสิ่งมีชวีิตที่มาก
นอยตางกัน (USEPA, 1997) คา AETs สามารถกําหนดขึ้นสําหรับแตละพื้นที่ศึกษา สัตวหนาดินแตละ
ชนิด หรือแตละตวัวัดผลกระทบ (endpoint)    
 วิธี AET นําขอมูลดานผลกระทบท่ีพบในสัตวหนาดินมาประกอบการพิจารณา (effects-based) 
โดยเสนทางการรับสัมผัสสารของสัตวหนาดินอาจมาจากการดูดซับสารอันตรายจากน้ําตะกอนดินและ
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 Screening Level Concentration Approach (SLCA)  เปนวธิีที่ใชขอมูลจากภาคสนามของการ
พบรวมกันระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินและสัตวหนาดินชนิดตางๆ มากําหนดคา SLCs 
(Screening Level Concentration) โดยคา SLCs หมายถึงระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่
สัตวหนาดินหลากหลายสปชีสสวนมาก (95%) สามารถทนได ซึ่งคํานวณมาจาก 2 ขั้นตอนไดแก  
1) เรียงลําดับความเขมขนสารอันตรายแตละชนิดในตะกอนดินที่พบรวมกับสัตวหนาดินสปชีสหน่ึงๆจาก
พ้ืนที่อยางนอย 10 พ้ืนที่ และเลือกคาความเขมขนจากเปอรเซ็นตไทลที ่ 90 ของแตละสปชีส เปนคา 
SSLC (Species SLC) และ 2) เรียงลําดับคา SSLCs สําหรับสัตวหนาดินสปชีสตางๆ อยางนอย 10  
สปชีส และเลือกคาความเขมขนจากเปอรเซ็นตไทลที่ 5 เปนคา SLC ของสารอันตรายแตละชนิด 
(MacDonald, 1994)   
 วิธี SLC เปนวิธีที่มาจากขอมูลที่แสดงถึงผลกระทบตอสัตวหนาดินจากสารอันตรายในตะกอน
ดิน (effects-based) โดยไมสามารถแสดงถึงความสมัพันธแบบ cause-effect และเนื่องจากขอมูล
สําหรับกําหนดคา SLC มาจากภาคสนามจึงถือวามีการคํานึงถึงปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอจํานวน
กลุมประชากรสัตวหนาดินและศักยภาพของสารอันตรายที่สามารถถูกดูดซึมไดแลวแสดงออกมาในรูป
ของผลการตรวจวิเคราะหสารอันตรายในตะกอนดินและการพบสัตวหนาดินชนิดตางๆ รวมทัง้การพบ
สัตวหนาดินชนิดตางๆยังถอืวาเปนขอมูลที่แสดงถึงความเปนพิษแบบเรื้อรังของสารอันตรายที่อาจสงผล
ตอระบบสืบพนัธุและชวงชวีติที่มีความไวตอสารอันตรายของสัตวหนาดินดวย ทั้งน้ี ขอมูลสําหรับจัดทํา
คา SLC ควรมาจากแหลงที่ไมมีการปนเปอนและมีการปนเปอนสารอันตรายอยางเทาเทียมกันเพื่อ
ปองกันการเอนเอียงของคา SLC ไปทางปกปองสัตวหนาดิน “นอยไป” หรือ “มากไป” (OMOE, 1993)  
 อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของวิธี SLC ไดแก การไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆที่อาจมีผลตอการพบ/ไม
พบสัตวหนาดินสปชีสตาง ๆ เชน สารอันตรายอ่ืนๆ ความสัมพันธระหวางสัตวหนาดินสปชีสตางๆ   
และองคประกอบของตะกอนดิน (ขนาดอนุภาค ความเร็วของน้ําไหล ความเคม็ เปนตน) การตองการ
ขอมูลจากหลายพ้ืนที่และหลายสปชีสทําใหมีคาใชจายในการสํารวจสูง  ความไวตอการไดรับสาร
อันตรายของสัตวหนาดินสปชีสตางๆ และการไมสามารถแสดงถึงความสมัพันธระหวางระดับความ
เขมขนสารอันตรายและผลกระทบตอสัตวหนาดินได ขอจํากัดเหลาน้ีมีผลตอความม่ันใจในการนําวิธี 
SLC ไปใช (MacDonald, 1994)    
   
 5) วิธี Spiked-Sediment Bioassay Approach (SSBA) เปนวิธทีี่ไดจากการหา
ความสัมพันธระหวางการตอบสนองของสัตวหนาดิน (benthic organisms) ตอสารอันตรายในตะกอน
ดินที่ระดับความเขมขนตางๆในหองปฏิบตัิการ เพ่ือคนหาวาสารอันตรายที่ความเขมขนใดมีความเปน
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 ขอดีของวิธีนีค้ือมีความสามารถในการระบุความสัมพันธแบบ cause-effect และแบบ dose-
response ได อยางไรก็ตาม ปจจุบันขอมูลการทดสอบความเปนพิษจากตะกอนดินยังคอนขางจํากัดทํา
ใหไมสามารถคํานวณคามาตรฐานไดทุกสารอันตราย อีกทั้ง การใชผลการทดลองในหองปฏิบัติการมา
ใชแปลผลการสํารวจภาคสนามอาจมีขอจํากัดจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน และปจจัยดาน
ความสอดคลองของการทดสอบในหองปฏิบัติการตางที่กัน ซึ่งอาจลบลางไดดวยการทดสอบกับตะกอน
ดินที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการทดสอบในหองปฏิบัติการเพือ่เปนแนว
ปฏิบัตขิองแตละหองปฏิบัตกิาร  (MacDonald, 1994)  
  
 6) วิธี Logistic Regression Model (LRM) คา SQGs ที่พัฒนาดวยวธิี LRM มาจากการ
รวบรวมขอมูลจากภาคสนามของตะกอนดินสภาพตางๆ โดย 1) รวบรวมขอมูลที่จับคูกันระหวางความ
เขมขนสารอันตรายในตะกอนดินและขอมูลความเปนพิษตอสัตวหนาดิน 2) เรียงลําดับขอมูลของสาร
อันตรายแตละชนิดจากความเขมขนสารอันตรายนอยไปหามาก ประกอบดวยขอมูลความเขมขนสาร
อันตราย และผลการทดสอบความเปนพิษแตละประเภท (เปนพิษ/ไมเปนพิษ) 3) คัดเลือกขอมูลโดยคัด
กลุมขอมูลความเขมขนสารอันตรายที่ทําให “เปนพิษ” นอยกวาความเขมขนเฉลีย่ที่พบวา ”ไมเปนพิษ” 
จากการศึกษาเดียวกันออก 4) ใชขอมูลที่ถูกคัดเลือกมาเขาสมการ Logistic Regression เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินกับโอกาสที่จะพบความเปนพิษตอสัตวหนา
ดิน (Crane et al., 2000)     
 วิธี LRM ไดนําไปใชกําหนดคา SQGs สําหรับสารอันตราย 7 ชนิดในตะกอนดินทองทะเล 
ประกอบดวยโลหะหนัก PAHs และ PCBs โดยเลือกคาความเขมขนสารอันตรายที่พบวามีโอกาสพบ
ความเปนพิษตอสัตวหนาดิน 10%, 50% และ 90% วิธีนี้สามารถนําไปใชกําหนดคา SQGs สําหรับ
พ้ืนที่ปนเปอนเพ่ือเลอืกคาความเขมขนหลังจากไดรับการฟนฟูได (Field et al., 1999)   
 ขอจํากัดของวิธี LRM คือตองใชขอมูลจากภาคสนามจํานวนมากและตองใชขอมูลที่มีการ
ปนเปอนสารอันตรายสูงเพ่ือใหสามารถคํานวณคา SQG จากขอมูล “เปนพิษ” ได (Field et al., 1999; 
Crane et al., 2000)  
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 7) วิธี  Consensus-based Approach (CBA) ไดมีการนําวิธ ี CBA ไปกําหนดคา SQGs 
สําหรับประเทศแคนาดา โครงการฟนฟูทะเลสาบเกรทเลค และโครงการประเมินคุณภาพลุมนํ้าเซนต
หลุยส รัฐมินนิโซตา โดยนําคา SQGs ทีพั่ฒนาจากวิธตีางๆมากําหนดคา SQGs ของสารอันตรายแตละ
ชนิดโดยกําหนดเปนคา TEC (Threshold Effects Concentration) หมายถึง คาความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินที่คาดวาจะไมพบความเปนพิษตอสัตวหนาดินหากพบในปรมิาณที่ต่ํากวาน้ี และ
คา PEC (Probable Effects Concentration) หมายถงึ คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่คาด
วาจะพบความเปนพิษตอสัตวหนาดินหากพบในปริมาณที่สูงกวาน้ี (MacDonald et al., 2000; 2003) 
 คา TEC-PEC กําหนดขึ้นจากขั้นตอน ดังตอไปน้ี 1) รวบรวมคา SQGs จากแนวคิดในการ
ประเมินคุณภาพตะกอนดินวิธตีางๆ 2) ประเมินความเหมาะสมในการนํามาใช โดยพิจารณาจากความ
โปรงใสของวธิีการ ขอมูลมาจากภาคสนามที่จับคูกันระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินและ
ผลกระทบตอสัตวหนาดิน  คา SQGs ไมไดดึงมาจากประเทศ/หนวยงานอ่ืน เปนตน 3) คํานวณคา 
TEC-PEC จากการหาคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตของคา SQGs ของสารอันตรายชนิดตางๆจากแนวคิดที่
เหมาะสม โดยตองมีคา SQGs อยางนอย 3 คาจึงจะทําการหาคาเฉลี่ยเรขาคณิต 4) ประเมิน
ความสามารถในการทํานายโอกาสการเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดินจากคา TEC-PEC ที่กําหนดขึ้น
โดยใชขอมูลจากภาคสนาม (MacDonald et al., 2000a)  
 คา TECs ของสารอันตรายชนิดตางๆ มาจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตของคา SQGs ดังตอไปน้ี 
  -  TELs (Threshold Effect Levels; Smith et al, 1996)   
  -  ERLs (Effect Range Low values; Long and Morgan, 1990)  
  -  LELs (Lowest Effect Levels; Persuad et al., 1993)   
  -  METs (Minimal Effect Thresholds; EC & MENVIQ, 1992)  
  -  SQAL (Sediment Quality Advisory Levels; US EPA, 1997) 
  -  TEL-HA (Threshold Effect Levels for Hyalella azteca; USEPA, 1996)    
 คา PECs ของสารอันตรายชนิดตางๆ มาจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตของคา SQGs ดังตอไปน้ี 
  -  PELs (Probable Effect Levels; Smith et al, 1996)   
  -  ERMs (Effect Range Median values; Long and Morgan, 1990)  
  -  SELs (Severe Effect Levels; Persuad et al., 1993)   
  -  TETs (Toxic Effect Thresholds; EC & MENVIQ, 1992)  
  -  PEL-HA (Probable Effect Levels for Hyalella azteca; USEPA, 1996)  

 วิธ ีCBA เปนวิธีที่นําการผสมผสานคา SQGs ที่กําหนดขึ้นจากทางทฤษฎีและขอมูลภาคสนาม
มีอยูเขาดวยกนั โดยนําเสนอเปนคากลางระหวางคา SQGs ตางๆท่ีแสดงถึงความสัมพันธแบบการเกิด
รวมกันและยังคํานึงถึงผลจากการอยูรวมกันของสารอันตรายหลายชนิดในตะกอนดินดวย (MacDonald 
et al., 2000) มีการนําวิธี CBA ไปใชในการกําหนดคา SQGs ในหลายพื้นที่ เชน คา SQGs สําหรับ 
PAHs ในตะกอนดินทองทะเล (Swartz, 1999) คา SQGs สําหรับ PCBs ในตะกอนดินทองน้ําและ
ตะกอนดินทองทะเล (MacDonald et al., 2002)  และคา SQGs สําหรับโลหะหนัก PAHs PCBs and 
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 ทั้งน้ี มีรายงานวาการนําคา TEC-PEC ที่ไดจากขอมูลในทวีปอเมริกาเหนือมาทํานายโอกาส
การเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดินในแถบภูมิภาค พบวาสามารถทํานายโอกาสการเกิดพิษตอสัตวหนา
ดินในระดับภูมิภาคและระดบัประเทศไดแมนยําเทาๆกนั (Ingersoll et al., 2000)   
 เกณฑบงชี้คณุภาพตะกอนดิน (SQGs) จากแนวคิดวธิีตางๆดังกลาวในรายละเอียดขางตน
ไดรับการสรุปในตารางที่ 1 (Cormack, 2001) และตารางที่ 2 ไดแสดงถึงขอดีและขอจํากัดของแนวคิด
วิธตีางๆ 
 

ตารางที่ 1 สรุปเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดิน (SQGs) จากแนวคิดวิธีตางๆ (Cormack, 2001) 
  

วิธีการกําหนดคา 
SQGs 

คา SQG รายละเอียด 

Sediment 
Background 
Approach    

SBA  เปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตัวอยางตะกอนดินจากพ้ืนท่ีศึกษากับ
ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินจากพ้ืนท่ีอางอิง หากพบวาคาไมเกินท่ี
พบในพ้ืนท่ีอางอิงอยางมีนัยยะสําคัญถือวาไมเปนพ้ืนท่ีอันตราย (MacDonald, 
1994) 

Equilibrium 
Partitioning    

EqP  คาแสดงคุณภาพตะกอนดินจากสารอันตรายชนิดตางๆคํานวณไดจากความ
เขมขนในน้ําตะกอนดินท่ีเทียบเทากับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  (Di Toro 
et al., 1992) 

Acid Volatile 
Sulfides    

AVS  เปรียบเทียบปริมาณซัลไฟด (Acid volatile sulfides: AVS) กับปริมาณโลหะ
หนัก (simultaneously extracted metals: SEM) หากตะกอนดินมีคา SEM 
นอยกวาคา AVS ถือวาตะกอนดินไมเปนพิษตอสัตวหนาดิน (USEPA, 2000)  

NOAA Method หรือ 
Weight-of-Evidence 
Method 

ERL/ERM  คา ERL และคา ERM คํานวณมาจากฐานขอมูลท่ีจับคูระหวางสารอันตรายใน
ตะกอนดิน-ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต ประกอบดวยขอมูลจากภาคสนาม การ
ทดลอง และแบบจําลองสภาวะสมดุล (EqP) (Long and Morgan, 1990) 

Florida Method หรือ  
Modified Weight-of-
Evidence Method 

TEL/PEL  คลายกับวิธีของ NOAA ยกเวนการเพิ่มขอมูลท่ีไมพบวามีผลกระทบตอ
ส่ิงมีชีวิต “no effects” และใชคาเฉล่ียเรขาคณิตในการกําหนดคาความเขมขนท่ี
พบวาเกิดผลกระทบ (MacDonald, 1994) 

Apparent Effects 
Threshold  
   

AET  คา AET เปนคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่หากพบวาในพ้ืนท่ี
ศึกษามีคาสูงเกินคานี้จะมีโอกาสพบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตทุกครั้งอยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติ โดยไดจากขอมูลการจับคูความเขมขนสารอันตราย-ผลกระทบ
ท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต (USEPA, 1992)  

Screening Level 
Concentration (SLC)  

LEL/SEL  วิธี SLC กําหนดเปนคาประมาณความเขมขนสารอันตรายที่สัตวหนาดินกลุม
หนึ่งสามารถทนได โดยพิจารณาจากการพบและไมพบสัตวหนาดินแตละชนิด 
เทานั้น (Persaud et al, 1993)  
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วิธีการกําหนดคา 
SQGs 

คา SQG รายละเอียด 

Spiked Sediment 
Toxicity Test  

SSTT  การสรางความสัมพันธระหวางความเขมขน-ผลกระทบ โดยการใหสัตวทดลอง
รับสารอันตรายจากตะกอนดินที่กําหนดใหมีความเขมขนสารอันตรายที่ตองการ 
(USEPA, 1992) 

Logistics 
Regression Method  

LRM  การใชสมการถดถอยทดสอบทางสถิติกับขอมูลจับคูระหวางขอมูลทางเคมี-
ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต สงผลใหสามารถบงบอกโอกาสการพบความเปนพิษของ
ตะกอนดินได (Field et al., 1999)  

Consensus Method  TEC/PEC  คา SQGs แบบผสมผสานซึ่งไดจากการเฉล่ียแบบเรขาคณิตจากคา SQGs ท่ี
กําหนดโดยวิธีตางๆขางตน (MacDonald et al., 2000)  

2.3  เกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินของหนวยงาน/ประเทศ/รัฐตางๆ 

1) องคการสมุทรศาสตรและบรรยากาศ ประเทศสหรัฐอเมรกิา (NOAA, USA; 1990, 1995)
องคการสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงสหรัฐอเมริกา (NOAA, USA) ไดจัดทําโครงการสํารวจ

สถานสภาพและแนวโนมการปนเปอนสารอันตรายแถบชายฝง (National Status and Trends Program: 
NSTP) ตั้งแตปค.ศ. 1985 โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลทางเคมีของตะกอนดินทั่วประเทศข้ึน และยังไมมี
เกณฑบงชีร้ะดับการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินที่บอกถึงอันตรายที่อาจกอใหเกิดกับสิง่มีชีวติใน
แหลงนํ้า (Sediment Quality Guidelines: SQGs) สําหรับการแปลผลคุณภาพตะกอนดินจากการสํารวจ
ดังกลาว  

ในปค.ศ. 1990 NOAA จึงหาวิธีกําหนดเกณฑการบงชีคุ้ณภาพตะกอนดินขึ้น โดยรวบรวม
ขอมูลภาคสนามที่แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินกับผลกระทบทีเ่กิดขึน้ 
นํามาเรยีงลาํดับขอมูลจากความเขมขนนอยที่สุดที่กอใหเกิดผลกระทบทีไ่มพึงประสงค และคํานวณหาคา
เปอรเซนตไทลที่ 10 และคาเปอรเซนตไทลที่ 50 เพ่ือกําหนดเปนคาที่พบวากอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํานอยมาก (Effect Range-Low: ERL) และคาที่พบวากอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําบอยครั้ง (Effect Range-Median: ERM)   

คา ERL และ ERM จาก NOAA เปนเกณฑบงชี้คณุภาพตะกอนดิน (Sediment Quality 
Guidelines) ฉบับแรกทีมี่การนําไปใชในการประเมินการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดนิที่อาจกอให 
เกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคในเบื้องตน ซึ่งตอมา NOAA (ค.ศ. 1995) ไดขยายฐานขอมูลเพ่ิมเติมจาก
แถบชายฝงทะเลและปากแมน้ํา รวมทั้งลบขอมูลที่มาจากแหลงน้ําผิวดิน ทําใหไดคา ERL-ERM ชุดใหม 
อยางไรก็ตาม ในรายงานฉบับน้ีจะอางถงึเฉพาะคา ERL-ERM จากฉบับแรก (ค.ศ. 1990) ซึ่งมีขอมูล
จากแหลงน้ําผิวดินรวมอยูดวย (ตารางที ่3 และตารางที่ 4)    

อยางไรก็ตาม คา SQGs จากองคการ NOAA ยังมีขอจํากัดประกอบดวย ขอมูลในการ
จัดทําคา ERL-ERM สวนมากเปนผลกระทบที่เกิดกับแอมฟพอด 1-2 ชนิด ซึ่งอาจไมเปนตัวแทนของ 
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ตารางที่ 2 ขอดีและขอจํากัดของวิธีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินตางๆ (MacDonald et al., 2003; Crane et al., 2000) 
 

วิธีการกําหนดคา SQGs (Approach) ขอดี (Strengths) ขอจํากัด (Limitations)  
Screening Level Concentration 
Approach 

 มีขอมูลเพียงพอสําหรับการกําหนดคา SQGs สําหรับ
สารอันตรายหลายชนิด 
 เหมาะสําหรับสารอันตรายทุกประเภทและตะกอนดิน
เกือบทุกชนิด 
 คํานึงถึงผลกระทบจากสารอันตรายผสม   

 ไมสามารถแสดงถึงความสัมพันธแบบ สาเหตุ-ผลกระทบ 
ได 
 ตองการฐานขอมูลขนาดใหญที่เปนการจับคูกันระหวาง
สารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสัตวหนาดิน 
 สารอันตรายในตะกอนดินทีน่ํามาจับคูกับผลกระทบตอ
สัตวหนาดินมักมาจากสวนหนึ่งของตัวอยางตะกอนดินที่
ทําใหผสมเขากันอยางดี 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึมเขา
สูสิ่งมีชีวิต 

Effects Range Approach  ขอมูลมาจากขอมูลผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตจากสาร
อันตรายในตะกอนดิน 
 มีการพิจารณาลกระทบตอสัตวหนาดินหลายชนิด 
 เหมาะสําหรับสารอันตรายทุกประเภทและตะกอนดิน
เกือบทุกชนิด 
 ใหหลักฐานที่มนี้ําหนัก 
 ใหขอมูลสําหรบัการประเมินคุณภาพตะกอนดิน 
 คํานึงถึงผลกระทบจากสารอันตรายผสม   

 ตองการฐานขอมูลขนาดใหญที่เปนการจับคูกันระหวาง
สารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสัตวหนาดิน 
 ไมสามารถแสดงถึงความสัมพันธแบบ สาเหตุ-ผลกระทบ 
ได 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึมเขา
สูสิ่งมีชีวิต 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 

Effects Level Approach  ขอมูลมาจากขอมูลผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตจากสาร
อันตรายในตะกอนดิน 
 มีการพิจารณาผลกระทบตอสัตวหนาดินหลายชนิด 
 เหมาะสําหรับสารอันตรายทุกประเภทและตะกอนดิน

 ตองการฐานขอมูลขนาดใหญที่เปนการจับคูกันระหวาง
สารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสัตวหนาดิน 
 ไมสามารถแสดงถึงความสัมพันธแบบ cause-effect ได 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึมเขา
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วิธีการกําหนดคา SQGs (Approach) trengths)ขอดี (S

 ใหหลักฐานที่มนี้ําหนัก 

 ขอจํากัด (Limitations)  

 ไมคํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 
 ใหขอมูลสําหรบัการประเมินคุณภาพตะกอนดิน 
 คํานึงถึงผลกระทบจากสารอันตรายผสม   

Apparent Effects Threshold 
Approach  

 ขอมูลมาจากขอมูลผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตจากสาร
อันตรายในตะกอนดิน 
 มีการพิจารณาผลกระทบตอสัตวหนาดินหลายชนิด 
 พิจารณาผลกระทบที่มีตอโครงสรางกลุมสัตวหนาดิน
ที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
 เหมาะสําหรับสารอันตรายทุกประเภทและตะกอนดิน
เกือบทุกชนิด 
 คํานึงถึงผลกระทบจากสารอันตรายผสม   

 ตองการฐานขอมูลขนาดใหญที่เปนการจับคูกันระหวาง
สารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสัตวหนาดินจาก
พื้นที่เฉพาะ 
 ไมสามารถแสดงถึงความสัมพันธแบบ สาเหตุ-ผลกระทบ 
ได 
 เสี่ยงตอการใชระดับการปกปองทรัพยากรต่ําไป 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึมเขา
สูสิ่งมีชีวิต 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 

Equilibrium Partitioning Approach  ขอมูลมาจากขอมูลผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตจากสาร
อันตรายในตะกอนดิน 
 เหมาะสําหรับสารอันตรายทุกประเภทและตะกอนดิน
เกือบทุกชนิด 
 คํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึม
เขาสูสิ่งมีชีวิต 
 สามารถสนับสนุนการประเมนิถึงสาเหตุ-ผลกระทบได 

  

 ไมมีเกณฑคุณภาพน้ําผิวดินสําหรับสารอันตรายบางชนิด  
 ตะกอนดินในพืน้ที่จริงอาจเกิดสภาวะสมดุลไดยาก 
 จําเปนตองมีการยืนยันผลดวยขอมูลจากภาคสนาม 
 คา SQG ของสารอันตรายแตละชนิดไมถึงคํานึงถึง
ผลกระทบจากสารอันตรายผสม 
 เสี่ยงตอการใชระดับการปกปองทรัพยากรต่ําไป 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 

Logistic Regression Modelling 
Approach 

 ขอมูลมาจากขอมูลผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตจากสาร
อันตรายในตะกอนดิน 

 ตองการฐานขอมูลขนาดใหญที่เปนการจับคูกันระหวาง
สารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสัตวหนาดิน  
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วิธีการกําหนดคา SQGs (Approach) ขอดี (Strengths) 
 เหมาะสําหรับสารอันตรายทุกประเภทและตะกอนดิน
เกือบทุกชนิด 

ขอจํากัด (Limitations)  
 มีขอมูลไมเพียงพอสําหรับสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําผิวดิน 

 ใหคา SQGs ที่สัมพันธกับโอกาสที่จะพบความเปน
พิษของตะกอนดิน 
 ใหคา SQG ที่ตรงกับสปชีสและชนิดของผลกระทบ
เฉพาะอยาง 
 คํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอศักยภาพของสารอันตรายใน
การถูกดูดซึมเขาสูสิ่งมีชีวิต 
 สามารถกําหนดคา SQGs ที่สามารถบรรลุเปาหมาย
การจัดการตะกอนดินที่ตองการได (เชน โอกาสพบ
ความเปนพิษของตะกอนดิน 20% เปนตน)  

 ไมสามารถแสดงถึงความสัมพันธแบบ สาเหตุ-ผลกระทบ 
ได 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึมเขา
สูสิ่งมีชีวิต 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 

Consensus-Based Sediment Quality  
 

 ใหคา SQG ที่มาจากการสังเคราะหเกณฑคณุภาพ
ตะกอนดินทีมีอยูดวยกัน 
 แสดงถึงความสัมพันธแบบไมเปนทางการแทน
ความสัมพันธแบบ correlative 
 คํานึงถึงผลกระทบจากสารอันตรายผสม   
 มีการทดสอบความสามารถในการทํานายโอกาสที่จะ
พบความเปนพิษของตะกอนดินในแหลงน้าํผิวดิน  

ไมคํานึงถึงศักยภาพของสารอันตรายในการถูกดูดซึมเขา
สูสิ่งมีชีวิต 
 ไมคํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 

Tissue Residue Approach คํานึงถึงศักยภาพในการสะสมผานหวงโซอาหาร 
 มีวิธีพรอมสําหรับการคํานวณคามาตรฐานสารตกคาง
ในสิ่งมีชีวิต 
 คามาตรฐานสารตกคางสามารถคํานวณไดเฉพาะสาร
อันตรายที่มีคา BSAF  

คามาตรฐานสารตกคางเพื่อปกปองสัตวยังไมสามารถ
กําหนดไดในสารอันตรายหลายชนิด 
 สัตวอาจไดรับสารอันตรายจากหลายพื้นที่   
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ระบบนิเวศนทั้งระบบ อีกทั้งคา SQGs ยังนําเสนอเปนคาความเขมขนของสารอันตรายที่พบโดยยังไม
พิจารณาเก่ียวกับการรวมกันหรือการหักลางฤทธิ์ของสารอันตรายหลายชนิดที่อยูรวมกัน (ANZECC & 
ARMCANZ, 2000)   
 
 2) กระทรวงส่ิงแวดลอมของประเทศแคนาดาและรัฐคิวเบค (EC&MENVIQ: 
Environment Canada and Ministere de l’Environnement du Quebec, 1992)  
 กระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศแคนาดาและรัฐคิวเบค ไดกําหนดเกณฑบงชี้คณุภาพตะกอน
ดินจากการปนเปอนสารอันตรายชนิดตางๆ โดยกําหนดคาบงชี้เปน 3 ระดับ ไดแก  

- คา NET (No Effect Threshold)  แสดงถึงคาความเขมขนสารอันตราย (ประเภทโลหะ) ที่
ควรพบในธรรมชาต ิ(วธิี SBA)    

- คา MET (Minimal Effect Threshold) และคา TET (Toxic Effect Threshold) ซึ่งกําหนด
โดยวิธี SLC (Screening Level Concentration) โดยพิจารณาผลกระทบตอชนิดและปริมาณสัตวหนา
ดินที่พบในตะกอนดินที่ความเขมขนสารอันตรายระดับตางๆ โดยคา MET แสดงถึงความเขมขนของสาร
อันตรายในตะกอนดินที่สัตวหนาดินสามารถอาศัยอยูได 85% ของสัตวหนาดินทั้งหมดและคา TET 
แสดงวาถึงความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินทีส่ัตวหนาดินสามารถอาศัยอยูได 10% ของสัตว
หนาดินทั้งหมด  
 ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 แสดงเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินของสารอนินทรีย (As, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) และสารอินทรีย (PAHs, PCBs) ที่กําหนดโดย EC & MENVIQ 
 
 3) กระทรวงส่ิงแวดลอม รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (Ontario Ministry of 
Environment, Canada; Persuad et al., 1993)  
 กระทรวงสิ่งแวดลอม รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ไดกําหนดเกณฑการบงชี้คุณภาพตะกอน
ดินจากการปนเปอนสารอันตรายประเภทโลหะหนัก และสารอินทรยี (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4)โดย
กําหนดคาบงชี้ระดับการปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอระบบนิเวศนเปน 3 ระดับ (Jaagumagi and 
Persuad, 1999)  ไดแก  

- คา NEL (No Effect Level)  แสดงถึงคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินทีต่่ํามากจน
ไมอาจเปนอันตรายปลาหรอืสัตวหนาดินได ไมสามารถสะสมสารอันตรายผานหวงโซอาหารหรือเปน
อันตรายตอคณุภาพนํ้า   และไมจําเปนตองดําเนินการจัดการใดๆ โดยมาจากการคํานวณดวยวธิี EqPA 
ซึ่งนํามาตรฐานคุณภาพนํ้าระดับภูมิภาคในประเทศแคนาดาไปประยกุตใชในการกําหนดคา NEL ของ
สารอันตรายในตะกอนดิน  

- คา LEL (Lowest Effect Level) ซึ่งกําหนดโดยวิธี SLC (Screening Level Concentration) 
โดยพิจารณาจากการศึกษาผลกระทบตอสัตวหนาดินจากการไดรับสารอันตรายในระยะยาว โดยคา LEL 
แสดงถึงความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่ไมเปนอันตรายตอสัตวหนาดินสวนมาก อาจตองมี
การตรวจสอบตะกอนดินขุดลอกที่มีการปนเปอนเกินคา LEL เพ่ิมเติมเพ่ือหามาตรการจัดการที่เหมาะสม 
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- คา SEL (Severe Effect Level) ซึ่งกําหนดโดยวิธี SLC (Screening Level Concentration) 
โดยคา SEL แสดงวามีการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินมากและมีโอกาสเปนพิษตอสัตวหนาดินสูง 
ตะกอนดินที่พบการปนเปอนสูงเกินคา SEL ตองมีการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) 
และตองมีแผนบริหารจัดการที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมทั้งการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษและการขจัด
ตะกอนดินปนเปอน 
  
 4) สํานักงานอนุรักษสิ่งแวดลอม รฐันิวยอรก (New York State Department of 
Environmental Conservation: NYSDEC, 1993, 1998rev, 1999rev) 
  สํานักงานอนุรักษสิ่งแวดลอมแหงรัฐนิวยอรกไดจัดทําเกณฑบงชี้ระดับการปนเปอนสาร
อันตรายในตะกอนดินขึ้นดวยวิธตีางๆ ดังนี้   
 1) วิธี Equilibrium Partitioning (EP) สําหรับสารอันตรายจําพวกสารอินทรียที่ละลายนํ้าได
ยาก (non-polar organics) ซึ่งเปนวธิีที่ EPA เสนอแนะโดยใชคามาตรฐานน้ําผิวดินของรัฐนิวยอรกใน
การคํานวณคามาตรฐานสารอันตรายในตะกอนดิน และกรณีที่ไมมีคามาตรฐานน้ําผิวดินของรัฐจะใชคา
มาตรฐานที่กําหนดโดย EPA แทน 
 2) วิธีเลือกคา SQGs สําหรับสารอันตรายจําพวกโลหะหนักจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 
ไดแก เกณฑบงชี้ระดับการปนเปอนตะกอนดินดวยคา ERL-ERM (Long and Morgan, 1990) และ
เกณฑบงชี้ระดับการปนเปอนตะกอนดินของรัฐออนตาริโอประเทศแคนาดาดวยคา LEL-SEL (Persuad 
et al., 1993)  
 3) เลือกคาเกณฑมาตรฐานทีมี่ระดับการปกปองสัตวหนาดินสูงกวาระหวางคา ERL และ
คา LEL กําหนดเปนคา LEL (Lowest Effect Level) หมายถึงคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดิน
ที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํานอยมาก และเลือกคาเกณฑมาตรฐานที่มีระดับการปกปอง
สัตวหนาดินสงูกวาคา ERM และคาSEL กําหนดเปนคา SEL (Severe Effect Level) หมายถึงคาความ
เขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวติสวนมากในแหลงน้ํา  
 ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 แสดงเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินจากสารอันตรายกลุม
โลหะหนักและสารอินทรียที่กําหนดโดยสํานักงานอนุรักษสิ่งแวดลอมแหงรัฐนิวยอรก  
 
 5) ทะเลสาบเกรทเลค (Smith et al., 1996) 
 ทะเลสาบเกรทเลคเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก อยูในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
ประกอบดวยทะเลสาบยอย 5 แหงไดแก Superior Michigan Huron Erie และ Ontario มีประชาชนอาศัยอยู
โดยรอบประมาณ 30 ลานคนสงผลใหมีการสะสมสารอันตรายในตะกอนดินจากกิจกรรมของมนุษยทั้งจาก
ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม การตรวจพบสารอันตรายในตะกอนดนิปริมาณสูงสงผลใหมีความกังวลถึง
ความเส่ียงตอสัตวน้ําและประชาชน จึงไดมีความพยายามจากหนวยงานตางๆในการศึกษาผลกระทบ
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 Smith et al. (1996) ไดเสนอแนวทางการบงชี้คุณภาพตะกอนดินสําหรับแหลงนํ้าผิวดินเบื้องตนที่
จัดทําขึ้นจากวธิี Modified Weight-of-Evidence ซึ่งไดมาจากการจับคูขอมูลระหวางความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสตัวน้าํจากแบบจําลอง/หองปฏิบตักิาร/และภาคสนาม และกาํหนดคา 
TEL (Threshold Effect Level) และคา PEL (Probable Effect Level) ดวยการเฉลีย่เรขาคณิตระหวางคา
เปอรเซนไทลที่ 15 และ 50 และคาเปอรเซ็นตไทลที่ 50 และ 85 ของขอมูลที่พบและไมพบวาเกิดความเปน
พิษตอประชากรสัตวหนาดินเพื่อเปนคา TEL/PEL สําหรับสารอันตราย 23 ชนิด (ตารางที่ 3 และตาราง
ที่ 4) ซึ่งทําใหคา TEL-PEL สามารถบงชี้คุณภาพตะกอนดินไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่พบอันตรายตอ
สัตวน้ําได 1) นอยมาก  2) บางโอกาส 3) เปนประจํา  
 คา TELs มีความสามารถในการทํานายโอกาสการเกิดอันตรายตอสัตวหนาดินคอนขางสูง และ
แมวาความสามารถในการทาํนายโอกาสการเกิดพิษตอสัตวหนาดินของคา PELs สําหรับสารอันตรายบาง
ชนิดมีนอยแต คา PELs เหลาน้ีไมแตกตางจากคา SQGs ที่ไดจากการคํานวณวธิีอ่ืนๆ ดังนั้นคา PELs จึงมี
ความนาเชื่อถอืไดในเบื้องตน ทั้งน้ี แนวทางการจัดทําเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินของทะเลสาบ 
เกรทเลคไดรบัการนําไดนําไปประยุกตใชในการจัดทําเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินของประเทศแคนาดา
ตอไป (CCME, 1995; CCME, 1999)  
 
  6) องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปค.ศ. 1996 (USEPA, 1996; 
Ingersoll et al., 1996) 
  องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม ประเทศสหรฐัอเมริกา ไดกําหนดเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดิน จาก
การศึกษาความเปนพิษของสารอันตรายในตะกอนดินที่มีตอแอมฟพอดนํ้าจืด Hyalella azteca (HA)  
เปนเวลา 28 วันในหองปฏิบัติการ ภายใตโครงการการประเมินและการฟนฟูตะกอนดินปนเปอนของ 
USEPA สําหรับพื้นที่ทะเลสาบเกรทเลค และไดกําหนดเปนคา SECs (Sediment Effect Concentration) 
3 ประเภท ไดแก 1) คา ERL-ERM  2) คา TEL-HA28 - PEL-HA28  3) คา NEC (No Effect 
Concentration) ในที่นี้จะยกมาเฉพาะคา TEL-HA28 และคา PEL-HA28 เนื่องจากคา ERL-ERM และ
คา NEC ไดมีการอางถึงในวิธี BECA และวิธี AET แลว   
 คา TEL-HA28 หมายถึง ที่ความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินนอยกวา TEL-HA28 
พบวาโอกาสที่จะเปนอันตรายตอ HA นอยมาก (ใน 28 วัน) ซึ่งคํานวณไดจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตระหวาง
คาเปอรเซ็นตไทลที่ 15 ของกลุมขอมูลทีพ่บวามีผลกระทบและคาเปอรเซ็นตไทลที่ 50 ของกลุมขอมูลที่
ไมพบวามีผลกระทบ 
 คา PEL-HA28 หมายถึง ที่ความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินมากกวา TEL-HA28 
พบวาโอกาสที่จะเปนอันตรายตอ HA บอยมาก (ใน 28 วัน) ซึ่งคํานวณไดจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตระหวาง
คาเปอรเซ็นตไทลที่ 50 ของกลุมขอมูลทีพ่บวามีผลกระทบและคาเปอรเซ็นตไทลที่ 85 ของกลุมขอมูลที่
ไมพบวามีผลกระทบ 
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 คา TEL-HA28 และคา PEL-HA28 (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) ซึ่งไดมาจากการทดสอบใน
หองปฏิบัติการของ USEPA ไดรับการประเมินความนาเชื่อถือในการทํานายคุณภาพของตะกอนดินไดดี 
และเปนไปในแนวทางเดียวกันกับคา ERL-ERM (Ingersoll et al., 1996)  
 
 7) องคกรพทิักษสิ่งแวดลอม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปค.ศ. 1997 (US EPA, 1997)   
 องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม ประเทศสหรัฐอเมริกา (USEPA) ไดกําหนดคา SQGs (Sediment 
Quality Guidelines) สําหรับสารอินทรียแบบละลายน้ําไดยากโดยกําหนดเปนระดับความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินที่คาดวาไมเปนอันตรายตอสตัวหนาดินหากมีคาความเขมขนไมเกินคาดังกลาว 
โดยใชทฤษฎีสภาวะสมดุลของสารอินทรียระหวางตะกอนดินและน้ําในตะกอนดิน (Equilibrium Partitioning 
Approach: EqPA) ซึ่งถือวาสัตวหนาดินไดรับสารอันตรายจากน้ําตะกอนดิน (porewater) เปนหลัก และ
ปจจัยที่มีผลตอสัดสวนสารอันตรายในตะกอนดินขึ้นอยูกับปริมาณสารอินทรีย (Organic Carbon) ดังนั้น
เม่ือพิจารณาจากสัมประสิทธิ์การจับตัวกับสารอินทรยี (Koc) ของสารอันตรายแลว จะสามารถคํานวณ
ระดับความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ถือวาปลอดภัยตอสัตวหนาดิน (SQAL) จากคามาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินที่มีความปลอดภัยตอสตัวน้ําจากการไดรับสารในระยะยาว (Chronic Values)   
 คา SQGs สําหรับสารอันตรายกลุมโลหะหนักกําหนดขึ้นโดยใหพิจารณาปริมาณโลหะหนัก 
(Simultaneously Extracted Metals: SEM) ที่วิเคราะหตอจากปริมาณซลัไฟด (Acid Volatile Sulfide: 
AVS) ในตะกอนดิน โดยโอกาสที่โลหะหนักในตะกอนดินมีความเปนอันตรายตอสัตวหนาดินสูงหาก
พบวา [SEM]/[AVS] > 5 เทาขึ้นไป  ทั้งน้ี ตารางที่ 3 และตารางที ่4 แสดงคา SQGs สําหรับโลหะหนัก
และสารอินทรยีที่กําหนดโดย USEPA (1997)   
  
 8) คณะมนตรีดานส่ิงแวดลอม ประเทศแคนาดา (Canadian Council of Ministers of 
the Environment: CCME, 1995, 1999)  
 คณะมนตรีดานสิ่งแวดลอมแหงประเทศแคนาดา ซึ่งประกอบดวยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอม 
จากระดับประเทศ ระดับรัฐและระดับจังหวัด ไดรวมกันจัดทําเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 
(Sediment Quality Guideline: SQG) ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อปกปองสัตวหนาดินขึน้ โดยใชขอมูลจากการ
พบรวมกันระหวางสารอันตรายในตะกอนดินที่ความเขมขนตางๆและปรากฏการณความเปนพิษตอสัตว
หนาดินในภาคสนามจากโครงการสํารวจสถานภาพและแนวโนมการปนเปอนตะกอนดินขององคการ 
NOAA (Long and Morgan, 1990) และขอมูลเพิม่เติมจากภายในประเทศแคนาดาซึ่งสวนมากไดมา
จากโครงการประเมินและฟนฟูตะกอนดินปนเปอนในแหลงน้ําจืด (Ingersoll et al., 1996)  โดยประกอบ
เปนฐานขอมูลผลกระทบทางชีวภาพจากสารอันตรายในตะกอนดิน (Biological Effects Database for 
Sediment: BEDS) ซึ่งเก็บขอมูลแหลงทีม่า ประเภทการทดลอง/ผลกระทบทีต่รวจวัดหรือคาดการณ วิธี
คดิ พ้ืนที่ศึกษา ระยะเวลาการทดสอบ ชนิดสัตวทดลองหรือโครงสรางประชากรทดลอง ความเขมขน
สารอันตรายในตะกอนดิน (น้ําหนักแหง) ปริมาณสารอินทรีย ปริมาณซัลไฟด AVS และองคประกอบ/
คุณลักษณะตะกอนดิน เปนตน (CCME, 1995)   
 คา TEL/PEL (Threshold Effect Level/Probable Effect Level) ซึ่งหมายถึงคาความ
เขมขนที่พบวามีโอกาสเปนอันตรายตอสัตวหนาดินนอยมาก/บอยคร้ัง กําหนดขึ้นจากวิธี Modified 
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 9) สภาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ และสภาบริหารจัดการเกษตรกรรมและทรัพยากร
ของประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด (The Agricultural and Resource Management 
Council of Australian and New Zealand (ARMCANZ) and the Australian and New Zealand 
Environment and Conservation Council (ANZECC), Oct 2000)     
 เน่ืองจากประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนดยังขาดขอมูลภาคสนามและขอมูลจากหองปฏิบัตกิาร 
ดานความเปนพิษตอสัตวหนาดินจากสารอันตรายในตะกอนดิน รวมทั้งขาดขอมูลการคาดการณความ
เปนพิษของสารอันตรายในตะกอนดินดวยทฤษฎีสภาวะสมดุล (equilibrium partitioning) ดังนั้น 
ARMCANZ & ANZECC (2000) จึงไดจัดทําเกณฑบงชี้คณุภาพตะกอนดินสําหรับแหลงน้ําจืดและ 
น้ําทะเลขึ้นมาใชแบบชั่วคราว (Interim Sediment Quality Guidelines: ISQGs) สําหรับสารอันตราย
จําพวกโลหะหนักและสารเคมีอินทรีย ดวยวธิีเลือกคา SQGs ที่เหมาะสมจากแหลงขอมูลตางประเทศ 
โดยเลือกมาจากคา SQGs ที่พัฒนาจากองคการ NOAA (Long  et al., 1995) เปนหลัก และปรับให
เหมาะสมกับคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่พบในประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด ทั้งน้ี 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดจะไดนําขอมูลที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมมาพิจารณาปรับปรุงคา SQGs ตอไป
ในอนาคต 
  ARMCANZ & ANZECC ไดกําหนดคา SQGs สาํหรับโลหะหนกั (น้ําหนักแหง) และ
สารอินทรีย (1% organic carbon)   ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4  โดยกําหนดใหคา SQGs 
เปนคาที่จุดชนวนใหมีการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามที่ระบใุนไดอะแกรมการตัดสินใจ หากพบวามี
ความเขมขนเกินคา SQGs (decision-tree) การดําเนนิการดังกลาวอาจรวมถึงมาตรการฟนฟู มาตรการ
บริหารจัดการ หรือ การศกึษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับสัดสวนที่สามารถถกูดูดซึมและกอใหเกิดความเปนพิษแก
สัตวหนาดินเพื่อเลือกการจัดการทีเ่หมาะสมตอไป (ARMCANZ & ANZECC, 2000)  
 
 10) กระทรวงส่ิงแวดลอม เขตกิจการพิเศษฮองกง (Jan 2001, May 2003rev.)  
 ฮองกงมีการพัฒนาทาเรืออยางตอเน่ืองตั้งแตชวงปค.ศ. 1840 เพ่ือรองรับการขนสงทางเรือ
ระหวางประเทศ จึงมีการขุดลอกตะกอนดินที่มีการสะสมสารอันตรายจากกิจการภาคอุตสาหกรรมและ
นําไปทิ้งกลางทะเลอยางมาก อยางไรก็ตาม ฮองกงตองใหการดําเนินการทิ้งกากของเสียในทะเลเปนไป
ตามอนุสัญญาลอนดอนวาดวยการควบคุมการทิ้งกากของเสียในทะเลเพื่อปองกนัมลภาวะทางทะเล 
(1972) จึงไดจัดทําแนวปฏิบัตสิําหรับผูขอใบอนุญาตในการกําจัดตะกอนดินที่มีการขุดลอกขึน้เพื่อลด
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 Class A ตะกอนดินที่ไมปนเปอน และไมจําเปนตองดําเนินการกําจัดวิธีพิเศษ 
 Class B ตะกอนดินปนเปอน และตองมีมาตรการในการลดการปลดปลอยสารอันตราย 
   จากตะกอนดิน 
 Class C  ตะกอนดินปนเปอนสูง และตองจํากัดขอบเขตใหหางจากสิ่งแวดลอมจนกระทั่ง 
   ถึงกระบวนการกําจัดขั้นสุดทาย    
 คา ISQGs-Low ของโลหะหนักเลือกใชเกณฑเดิมของฮองกงเน่ืองจากอยูในชวงคา
มาตรฐานระดับ Low-end ของประเทศตางๆและสอดคลองกับความเขมขนสารอันตรายที่พบในตะกอน
ดินของฮองกงที่ยังไมพบวามีความเปนพิษตอสัตวหนาดินจนถึงปจจุบัน  ยกเวนปรอท (Hg) ซึ่งมีชวงคา
ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินโดยทั่วไปสูงกวาคา ERL จึงเลือกคาความเขมขนที่เปอรเซ็นต
ไทล 95 จากขอมูลความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินของฮองกงเปนคา ISQG-Low (ตารางที่ 3)  
 สําหรับคา ISQGs-High ของโลหะหนักฮองกงเลือกใชเกณฑของ NOAA ยกเวน ปรอท 
(Hg) และนิกเกิล (Ni) ซึ่งคา ERM มีความนาเชื่อถือในการทํานายโอกาสความเปนพิษนอยจึงเลือกใช
เกณฑเดิมของฮองกง (ตารางที่ 4) (ARMCANZ & ANZECC, 2000)  
 คา ISGQs-Low สําหรับสารประกอบอินทรีย PAHs Total DDT และ Total PCBs เลือกมา
จากองคการ NOAA ทั้งน้ี สําหรับคา ISQGs สําหรับสารอินทรียกลุมอ่ืนอาจเลือกมาจาก USEPA 
หรือไมมีการกําหนดคา ISQGs เลย หากคาที่กําหนดโดยวิธีของ NOAA หรือ USEPA มีความ
นาเชื่อถือในการทํานายโอกาสการเกิดความเปนพิษนอย   (ARMCANZ & ANZECC, 2000)  
 
 11) สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Florida Dept. of 
Environmental Protection, 1994; MacDonald et al., 2000; FDEP, Jan 2003)  
 สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงรัฐฟลอริดาไดพัฒนาวิธีจัดทําคาเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินแถบชายฝงทะเล (SQG) โดยใชวธิี Modified-Weight-of-Evidence ซึ่งปรับมาจากวิธขีอง
องคการ NOAA โดยนําขอมูลแบบพบรวมกันระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิกับการ
ตอบสนองของสัตวหนาดินทั้งที่พบวาเปนพิษและไมเปนพิษ (effect/no-effect-based) และคาํนวณคา
ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินเพ่ือบงชี้ระดับที่กอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่ไมพึงประสงค
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รัฐฟลอริดาไดริเร่ิมการพัฒนาแนวทางการประเมินคณุภาพตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน ซึ่ง
รวมทั้งการระบุสารอันตรายที่สําคญั และการจัดทําเกณฑมาตรฐานคณุภาพตะกอนดิน (SQGs) โดยได
พัฒนาวธิี Consensus-Based ขึ้นโดยการเฉลี่ยคา SQGs ที่ไดจากวธิีตางๆขางตน และกาํหนดคา SQGs 
เปน 2 ระดับ (MacDonald et al., 2000) ไดแก  

- คา TEC (Threshold Effect Concentrations) หมายถึง คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอน
ดินที่คาดวาจะไมพบความเปนพิษตอสัตวหนาดิน หากพบในปริมาณที่ต่ํากวาคาน้ี

- คา PEC (Probable Effects Concentration) หมายถึง คาความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินที่คาดวาจะพบความเปนพิษตอสัตวหนาดิน หากพบในปริมาณที่สูงกวาคาน้ี

 คา TEC-PEC สําหรับโลหะหนักและสารอินทรีย 29 ชนิดในตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดินที่
กําหนดโดยรัฐฟลอริดาจะเห็นไดจากตารางที่ 3 และตารางที่ 4  

คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่คาดวาจะไมพบความเปนพิษตอสัตวหนาดินหากพบ
ในปริมาณที่ต่าํกวาน้ี (TECs) ของสารอันตรายชนดิตางๆ มาจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตของคา SQGs 
ดังตอไปน้ี (MacDonald et al., 2003)  

 1) คา ERL (Effect Range Low value) - คาที่พบวากอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตใน
แหลงน้ํานอยมาก (Long and Morgan, 1990)  

 2) คา LEL (Lowest Effect Level) - คาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดนิที่ไมเปน
อันตรายตอสตัวหนาดินสวนมาก (Persuad et al., 1993)   

 3) คา MET (Minimal Effect Threshold) – คาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่
สัตวหนาดินจํานวน 85% ของสัตวหนาดินทั้งหมด สามารถอาศัยอยูได (EC & MENVIQ, 1992)  

 4) คา TEL (Threshold Effect Level) – คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่พบวา
มีโอกาสเปนอันตรายตอสัตวหนาดินนอยมาก (Smith et al, 1996; CCME, 1999)   

5) คา TEL-HA (Threshold effect Level for Hyalella azteca; 28-day test) - คาความ
เขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่พบวาโอกาสที่จะเปนอันตรายตอ HA นอยมาก (ใน 28 วัน) 
(Ingersoll et al, 1996; USEPA, 1996) 

 6) คา SQAL (Sediment Quality Advisory Level) - ระดับความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินที่ถอืวาปลอดภัยตอสัตวหนาดิน (US EPA, 1997)   

คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่คาดวาจะพบความเปนพิษตอสัตวหนาดินหากพบใน
ปริมาณที่สูงกวาคาน้ี (PECs) ของสารอันตรายชนิดตางๆ มาจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตของคา SQGs 
ดังตอไปน้ี (MacDonald et al., 2003) 

1) คา ERMs (Effect Range Median value) - คาทีพ่บวากอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต
ในแหลงน้ําบอยคร้ัง (Long and Morgan, 1990)  

2) คา SELs (Severe Effect Level) – คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตสวนมากในแหลงนํ้า (Persuad et al., 1993)   
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 3) คา TETs (Toxic Effect Threshold) – คาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่
สัตวหนาดินจํานวน 10% ของสัตวหนาดินทั้งหมดสามารถอาศัยอยูได (EC & MENVIQ, 1992)  
 4) คา PELs (Probable Effect Level) – คาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิที่พบวา
มีโอกาสเปนอันตรายตอสัตวหนาดินบอยคร้ัง (Ingersoll et al, 1996; Smith et al, 1996)   
 5) คา PEL-HA (Probable Effect Level for Hyalella azteca; 28-day test) - คาความ
เขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่พบวาโอกาสที่จะเปนอันตรายตอ HA บอยมาก (ใน 28 วัน) 
(Ingersoll et al, 1996; USEPA, 1996)  
 การประเมินความสามารถในการทํานายโอกาสการเกิดพิษตอสัตวหนาดินของคา TEC/PEC 
พบวาสามารถทํานายและมีความนาเชื่อถือไดดี (MacDonald et al., 2000; Crane et al., 2000; 
Ingersoll et al., 2000)  
 
 12) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin Dept. of Natural 
Resources; WDNR, Dec 2003)  
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติแหงรัฐวสิคอนซินไดจัดทําเกณฑบงชี้ระดับการปนเปอนตะกอน
ดิน (Sediment Quality Guidelines: SQGs) ของสารอันตรายจําพวกโลหะหนักและสารเคมีอินทรีย โดยใช
วิธี  
 1) วิธี Consensus-based (CB) ซึ่งไดแก การนําคา SQGs ที่พัฒนาจากหลายๆที่มาหา
คาเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) สําหรับเปนคา TECs (Threshold Effect Concentrations) และ
คา PECs (Probable Effect Concentrations)  (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) 
 2) กรณีที่ไมมีคา CB-SQGs รัฐวิสคอนซินใชคา SQGs ที่เลือกจากการศึกษาที่พิจารณา
กลุมขอมูลที่สามารถระบุผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยตะกอนดินจากความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินได (effect-bases) ทั้งน้ี WDNR ยังไดกําหนดคา MEPs (Midpoint Effect Concentrations) 
ซึ่งเปนคาเฉลีย่ระหวางคา TECs และคา PECs โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทยีบระดับความสําคัญใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําตางๆ เพ่ิมเติม และกําหนดระดับความสําคัญเปน 4 ระดับ ไดแก 
   ระดับ 1    ≤ TEC   
    ระดับ 2   > TEC ≤ MEC   
   ระดับ 3    > MEC ≤ PEC   
   ระดับ 4    > PEC   
  
 
 
 



ตารางที่ 3 แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับดี (SQGs-Low: Sediment Quality Guidelines-Low) ของหนวยงาน/รัฐ/ประเทศ/แหลงที่มาตางๆ  
 

พารามิเตอร 
 

คาที่พบวาเริม่เกิดอันตรายตอสิ่งมีชวีติในแหลงน้ํา (Threshold Effect Concentrations: TECs) 
NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 EPA97 Florida Canada New York  AUS/NZ Wisconsin HongKong 

ERL LEL TEL MET TEL-HA SQAL CB-TEC ISQG Sed Criteria ISQG-L TEC LCEL 

Metals (ppm)                         

Antimony  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2 2  - 

Arsenic 33 6 5.9 7 11  - 9.79 5.9 6 20 9.8 12 

Cadmium 5 0.6 0.596 0.9 0.58  - 0.99 0.6 0.6 1.5 0.99 1.5 

Chromium 80 26 37.3 55 36  - 43.4 37.3 26 80 43 80 

Copper 70 16 35.7 28 28  - 31.6 35.7 16 65 32 65 

Iron   - 20000  -  -  -  -  -  - 20000   20000  - 

Lead 35 31 35 42 37  - 35.8 35 31 50 36 75 

Manganese  - 460  -  -  -  -  -  - 460   460  - 

Mercury 0.15 0.2 0.174 0.2 NG  - 0.18 0.17 0.15 0.15 0.18 0.5 

Nickel 30 16 18 35 20  - 22.7  - 16 21 23 40 

Silver  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1.6 1 

Zinc 120 120 123 150 98  - 121 123 120 200 120 200 
Organometallics                   

Tributyltin(TBT;ugSn/kg)   -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 0.52 0.15 
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ERL, NOAA= Effect range low; dry wt (Long and Morgan, 1990)     CB-TEC, Florida = Consensus-based threshold effect concentration (MacDonald et al., 2003) 
LEL, Ontario = Lowest effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)     ISQG, Canada = Interim sediment quality guideline (CCME, 1999) 
TEL, Smith et al. = Threshold effect level; dry weight (Smith et al., 1996)    Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aquatic life, chronic toxicity (NYSDEC, 1999) 
MET, EC&MENVIQ = Minimal effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)   ISQG-L, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-Low; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000) 
TEL-HA28, EPA96 = Threshold effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996)  TEC, Wisconsin = Threshold effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
SQAL, EPA97 = Sediment quality advisory levels; dry wt at 1% OC (US EPA, 1997)   LCEL, HK = Lower chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  

Target Value, ND = Target values for sediment quality objectives (MHSPE, 1999) 
 
 



ตารางที่ 3 แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับดี (SQGs-Low: Sediment Quality Guidelines-Low) ของหนวยงาน/รัฐ/ประเทศ/แหลงที่มาตางๆ 

พารามิเตอร คาที่พบวาเริ่มเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Threshold Effect Concentrations: TECs dry wt at 1% TOC) 

ERL, NOAA= Effect range low; dry wt (Long and Morgan, 1990) CB-TEC, Florida = Consensus-based threshold effect concentration (MacDonald et al., 2003) 

NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 EPA97 Florida Canada New York  AUS/NZ Wisconsin HongKong 

ERL LEL TEL MET TEL-HA SQAL CB-TEC ISQG Sed Criteria ISQG-L TEC LCEL 

Organochlorines(ppb)   
Aldrin  - 2  - -  - -  - -  - - 2  - 
BHC  - 3  - -  - -  - - 0.06  - 3  - 
A-BHC  - 6  - -  - -  - -  - - 6  - 
B-BHC  - 5  - -  - -  - -  - - 5  - 
G-BHC (Lindane)  - 3 0.94 3  - 3.7 2.37 0.94  - 0.32 3  - 
Chlordane 0.5 7 4.5 7  - - 3.24 4.5 0.5 0.5 3.2  - 
p-p-DDD  - -  - -  - -  - -  - -  - 
Sum DDD 2  - 3.54 10  - - 4.88 3.54 2 2 4.9  - 
p-p-DDE  - -  - -  - -  - -  - 2.2  -  - 
Sum DDE 2  - 1.42 7  - - 3.16 1.42  2  - 3.2  - 
p-p-DDT  - -  - -  - -  - -  - -  -  - 
Sum DDT 1  - - 9  - - 4.16 1.19 1  - 4.2  - 
Total DDTs 3 7 7  - -  - 5.28  -  3 1.6 5.3  - 
Dieldrin 0.02 2 2.85 2  - 110 1.9 2.85 0.02 0.02 1.9  - 
Endosulfan  - -  - -  - -  - - - -  -  - 
Endosulfan I  - -  - -  - -  - -  - -  -  - 
Endosulfan II  - -  - -  - -  - -  - -  -  - 
Endosulfan n Sulfate  - -  - -  - -  - -  - -  -  - 
Endrin 0.02 3 2.67 8  - 42 2.22 2.67 0.02 0.02 2.2  - 
Endrin Aldehyde  - -  - -  - -  - -  - -  -  - 
Heptachlor  - -  - -  - -  - - - -  -  - 
Heptachlor epoxide  - 5 0.6 5  - - 2.47 0.6 - - 2.5  - 
Mirex  - 7  - -  - -  - - - - 7  - 
Toxaphene  - -  - -  - -  - 0.1 - - 1  - 
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LEL, Ontario = Lowest effect level; dry wt (Persuad et al., 1992) ISQG, Canada = Interim sediment quality guideline (CCME, 1999) 
TEL, Smith et al. = Threshold effect level; dry weight (Smith et al., 1996) Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aquatic life, chronic toxicity (NYSDEC, 1999) 
MET, EC&MENVIQ = Minimal effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992) ISQG-L, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-Low; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000) 
TEL-HA28, EPA96 = Threshold effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996) TEC, Wisconsin = Threshold effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
SQAL, EPA97 = Sediment quality advisory levels; dry wt at 1% OC (US EPA, 1997)  LCEL, HK = Lower chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  



Target Value, ND = Target values for sediment quality objectives (MHSPE, 1999) 

 ตารางที่ 3 แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับดี (S w) ของหนวยงาน/รัฐ/ประเทศ/แหลงที่มาตางๆ QGs-Low: Sediment Quality Guidelines-Lo

พารามิเตอร 
 

คาที่พบวาเริ่มเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Threshold Effect Concentrations: TECs) 
NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 EPA97 Florida Canada New York  AUS/NZ Wisconsin HongKong 

ERL LEL TEL MET TEL-HA SQAL CB-TEC ISQG Sed Criteria ISQG-L TEC LCEL 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ppb)             
Low Molecular Weight PAHs (3 or less benzene rings) - - - - - - - - - 552  - 550 
Acenaphthene  -  -  -  -    -  - 6.71  160 16 6.7  - 
Acenaphthalene -  -  -  -    -  - 5.87  - 44 5.9  - 
Anthracene 85  -  -  - 10  - 57.2 46.9 85 85 57.2  - 
Fluorene 35  -  -  - 10 540 77.4 21.2 35 19 77.4  - 
Napthalene 340  -  - 400 15 470 176 34.6 340 160 176  - 
2-Methylnapthalene  65  -  -  -    -  - 20.2 65  - 20.2  - 
Phenanthrene 225  - 41.9 400 19 1800 204 41.9 225 240 204  - 
High Molecular Weight PAHs (4 or more benzene rings) - - - - - - - - - 1700  - 1700 
Benzo[a]anthracene 230  - 31.7 400 16  - 108 31.7 230 261 108  - 
Benzo[a]pyrene 400  - 31.9 500 32  - 150 31.9  400 430 150  - 
Benzo[e]fluoranthene  -  -  -  -    -  -  -  -  - 240  - 
Benzo[e]pyrene  -  -  -  -    -  -  -  -  - 150  - 
Benzo[g,h,l]pyrylene  -  -  -  -    -  -  -  -  - 170  - 
Benzo[k]fluoranthene  -  -  -  -    -  -  -  -  - 240  - 
Chrysene 400  - 57.1 600 27  - 166 57.1 400 384 166  - 
Dibenz[a,h]anthracene 60  -  -  - 10  - 33 6.22  60 63 33  - 
Fluoranthene 600  - 111 600 31 6200 423 111 600 600 423  - 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200  - 
Pyrene 350  - 53 700 44  - 195 53 350 665 195  - 
Total PAHs 4000 2000  -  - 260  - 1610  - 4000 4000 1610  - 
Polychlorinated Biphynyls (ppb)             
Arochlor  -  -  -  -  -  -  - 60  -  -  -  - 
Total PCBs 50 70 34.1 200 32  - 59.8 34.1 50 23 60 23 
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ERL, NOAA= Effect range low; dry wt (Long and Morgan, 1990)     CB-TEC, Florida = Consensus-based threshold effect concentration (MacDonald et al., 2003) 
LEL, Ontario = Lowest effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)     ISQG, Canada = Interim sediment quality guideline (CCME, 1999) 
TEL, Smith et al. = Threshold effect level; dry weight (Smith et al., 1996)     Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aquatic life, chronic toxicity (NYSDEC, 1999) 
MET, EC&MENVIQ = Minimal effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)    ISQG-L, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-Low; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000) 
TEL-HA28, EPA96 = Threshold effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996)  TEC, Wisconsin = Threshold effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
SQAL, EPA97 = Sediment quality advisory levels; dry wt at 1% OC (US EPA, 1997)    LCEL, HK = Lower chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  

Target Value, ND = Target values for sediment quality objectives (MHSPE, 1999) 



 
 ตารางที่ 3 แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับดี (SQGs-Low: Sediment Quality Guidelines-Low) ของหนวยงาน/รัฐ/ประเทศ/แหลงที่มาตางๆ 

พารามิเตอร 
 

คาที่พบวาเริ่มเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Threshold Effect Concentrations: TECs) 
NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 EPA97 Florida Canada New York  AUS/NZ Wisconsin HongKong 

ERL LEL TEL MET TEL-HA SQAL CB-TEC ISQG Sed Criteria ISQG-L TEC LCEL 

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins andpolychlorinated 
dibenzofurans (ngTEQ/kg) 

                       

2,3,7,8 TCDD(pgTEQ/g)  -  -  -  -  -  -  -  0.85 -   -    0.85  - 
Other contaminants (ppb)                              
1,2,4-Trichlorobenzene   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  - 
Trichlorobenzenes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
1,2-Dichlorobenzene    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23  - 
1,4-Dichlorebenzene   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 31  - 
2,4-Dimethyl Phenol   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 290  - 
2-Methylphenol   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6700  - 
Atrazine  -  -  -  -  -  -  0.3  -  -  - -  - 
Benzene  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 57  - 
Benzoic Acid  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6500  - 
Benzyl Alcohol    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  570  - 
Bis(2-ethylhexyl)Phthalate  -  -  -  -  -  -  180  -  -  -  -  - 
Buthyl Benzyl Phthalate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Diethyl Phthalate  -  -  -  -  -  -  630  -  -  -  -  - 
chlorpyrifos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
diaznon  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - 8  - 
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ERL, NOAA= Effect range low; dry wt (Long and Morgan, 1990)     CB-TEC, Florida = Consensus-based threshold effect concentration (MacDonald et al., 2003) 
LEL, Ontario = Lowest effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)     ISQG, Canada = Interim sediment quality guideline (CCME, 1999) 
TEL, Smith et al. = Threshold effect level; dry weight (Smith et al., 1996)    Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aquatic life, chronic toxicity (NYSDEC, 1999) 
MET, EC&MENVIQ = Minimal effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)   ISQG-L, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-Low; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000) 
TEL-HA28, EPA96 = Threshold effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996)  TEC, Wisconsin = Threshold effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
SQAL, EPA97 = Sediment quality advisory levels; dry wt at 1% OC (US EPA, 1997)   LCEL, HK = Lower chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  

Target Value, ND = Target values for sediment quality objectives (MHSPE, 1999) 
 
 
 



 
 ตารางที่ 3 แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับดี (SQGs-Low: Sediment Quality Guidelines-Low) ของหนวยงาน/รัฐ/ประเทศ/แหลงที่มาตางๆ 

 
 
 
 
 

พารามิเตอร 
 

คาที่พบวาเริม่เกิดอันตรายตอสิ่งมีชวีติในแหลงน้ํา (Threshold Effect Concentrations: TECs) 
NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 EPA97 Florida Canada New York  AUS/NZ Wisconsin HongKong 

ERL LEL TEL MET TEL-HA SQAL CB-TEC ISQG Sed Criteria ISQG-L TEC LCEL 

Dibenzofuran    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 150  - 
Diethyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 610  - 
Dimethyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 530  - 
Di-N-Butyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2200  - 
Di-N-Octyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 580  - 
Hexachlorobutadiene  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
N-nitrosodiphenylamine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pentachlorophenol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 150  - 
Phenol    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4200  - 
Phenols, total chlorinated  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - 
Phenols, total unchlorinated  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - 
Toluene  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 890  - 
Total Benzofluoranthenes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Xylene  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25  - 
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ERL, NOAA= Effect range low; dry wt (Long and Morgan, 1990)     CB-TEC, Florida = Consensus-based threshold effect concentration (MacDonald et al., 2003) 
LEL, Ontario = Lowest effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)     ISQG, Canada = Interim sediment quality guideline (CCME, 1999) 
TEL, Smith et al. = Threshold effect level; dry weight (Smith et al., 1996)    Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aquatic life, chronic toxicity (NYSDEC, 1999) 
MET, EC&MENVIQ = Minimal effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)   ISQG-L, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-Low; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000) 
TEL-HA28, EPA96 = Threshold effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996)  TEC, Wisconsin = Threshold effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
SQAL, EPA97 = Sediment quality advisory levels; dry wt at 1% OC (US EPA, 1997)   LCEL, HK = Lower chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  

Target Value, ND = Target values for sediment quality objectives (MHSPE, 1999) 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่  4   แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับที่ไมปลอดภัยตอสัตวหนาดิน (SQG – High: Sediment Quality Guidelines - High) 
 

พารามิเตอร 

คาที่พบวามักเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Probable Effect Concentrations: PECs) 

NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 Florida Canada NYDEC   AUS/NZ Wisconcin HongKong 

ERM SEL PEL TET PEL-HA CB-PEC PEL SEL ISQG-H PEC UCEL 

Metals (ppm)                    
Antimony  -  -  -  -  -  -  - 25 25 25  - 
Arsenic 85 33 17 17 48 33 17 33 70 33 42 
Cadmium 9 10 3.53 3 3.2 4.98 3.5 9 10 5 4 
Chromium 145 110 90 100 120 111 90 110 370 110 160 
Copper 390 110 197 86 100 149 197 110 270 150 110 
Iron  -  -  -  -  -  -  -  -  - 40000  - 
Lead 110 250 91.3 170 82 128 91.3 110 220 130 110 
Manganese  - 1100  -  -  -  -  1100  - 1100  - 
Mercury 1.3 2 0.486 1  - 1.06 0.486 1.3 1 1.1 1 
Nickle 50 75 36 61 33 48.6  50 52 49 40 
Silver  -  -  -  -  -  -  2.2 3.7 2.2 2 
Zinc 270 820 315 540 540 459 315 270 410 460 270 
Organometallics                       
Tributyltin (TBT; ug Sn/kg)        -  -  -  -  -  -  -  - 70 2.94 0.15 
Organochlorines(ppb)                   
Aldrin  -  -  -  -  -  -   -  - 80  - 
BHC (all isomers)    -  -  -  -  -   -  - 120  - 
A-BHC    -  -  -  -  -   -  - 100  - 
B-BHC    -  -  -  -  -   -  - 210  - 
G-BHC (Lindane)  - 10 1.38 9  - 4.99 1.38  - 1 5  - 
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     ERM, NOAA= Effect range median; dry wt (Long and Morgan, 1990)    PEL, Canada = Probable effect levels (CCME, 1999) 
      SEL, Ontario =Severe effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)    Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aqauatic life, acute toxicity (NYSDEC, 1999)  

   PEL, Smith et al. = Probable  effect level; dry weight (Smith et al., 1996)   ISQG-H, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-High; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000)  
   TET, EC&MENVIQ = Toxic effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)  PEC, Wisconsin = Probable effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
   PEL-HA28, EPA96 = Probable effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996) UCEL, HK = Upper chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  
   CB-PEC, Florida = Consensus-based probable effect concentration (MacDonald et al., 2003)  MPC, NDa = Maximum Permissible Concentration; dry wt (Van Der Weiden et al., 1994)  

a = Values apply to a sediment having 10% organic matter and 25% of clay 



ตารางที่  4   แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับที่ไมปลอดภัยตอสัตวหนาดิน (SQG – High: Sediment Quality Guidelines - High) 

พารามิเตอร 
คาที่พบวามักเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Probable Effect Concentrations: PECs) 

NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 Florida Canada NYDEC   AUS/NZ Wisconcin HongKong 

ERM SEL PEL TET PEL-HA CB-PEC PEL SEL ISQG-H PEC UCEL 

Organochlorines(ppb)                   
Chlordane 6 60 8.9 30  - 17.6 8.87 6 6 18  - 
p-p-DDD    -  -  -  -  -     -  -  - 
Sum DDD 20 60 8.51 60  - 28 8.51 20 20 28  - 
p-p-DDE    -  -  -  -  -    27  -  - 
Sum DDE 15 190 6.75 50  - 31.3 6.75 15  - 31  - 
p-p-DDT     -  -  -  -       -  - 
Sum DDT 7 710  - 50  - 62.9 4.77     63  - 
Total DDTs 350 120 4450  -  - 572   117 46 572  - 
Dieldrin 8 910 6.67 300  - 61.8 6.67 8  8 62  - 
Endosulfan  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Endosulfan I  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  - 
Endosulfan II  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  - 
Endosulfan n Sulfate  -  -  -   -  -    -  -  -  -  - 
Endrin 45 1300 62.4 500 NG 207 62.4 45  8 207  - 
Endrin Aldehyde  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  - 
Heptachlor  -  -  -  -     -  -  -  -  -  - 
Heptachlor epoxide  - 50 2.74 30 NG 16 2.74  -  - 16  - 
Mirex  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14  - 
Toxaphene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2  - 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ppb)            
Low Molecular Weight PAHs  (3 or less 
benzene rings) 

- - - - - - - - 3160 - 3160 

Acenaphthene  -  -  -  -  -  - 88.9 650 500 89  - 
Acenaphthylene  -  -  -  -  -  - 128  - 640 128  - 
Anthracene 960 3700  - NG 170 845 245  960 1100 845  - 
Fluorene 640 1600  - NG 150 536 144  640 540 536  - 
Napthalene 2100  -  - 600 140 561 391 2100 2100 561  - 
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  ERM, NOAA= Effect range median; dry wt (Long and Morgan, 1990)   PEL, Canada = Probable effect levels (CCME, 1999) 
    SEL, Ontario =Severe effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)   Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aqauatic life, acute toxicity (NYSDEC, 1999)  

  PEL, Smith et al. = Probable  effect level; dry weight (Smith et al., 1996)   ISQG-H, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-High; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000)  
  TET, EC&MENVIQ = Toxic effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)  PEC, Wisconsin = Probable effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
  PEL-HA28, EPA96 = Probable effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996) UCEL, HK = Upper chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  
  CB-PEC, Florida = Consensus-based probable effect concentration (MacDonald et al., 2003)  MPC, NDa = Maximum Permissible Concentration; dry wt (Van Der Weiden et al., 1994)  

a = Values apply to a sediment having 10% organic matter and 25% of clay 



ตารางที่  4   แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับที่ไมปลอดภัยตอสัตวหนาดิน (SQG – High: Sediment Quality Guidelines - High) 
 

พารามิเตอร 
คาที่พบวามักเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Probable Effect Concentrations: PECs) 

NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 Florida Canada NYDEC   AUS/NZ Wisconcin HongKong 

ERM SEL PEL TET PEL-HA CB-PEC PEL SEL ISQG-H PEC UCEL 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ppb)            
2-methylnapthalene  -  -  -  -  -  - 201  670  - 201  - 
Phenanthrene 1380 9500 515 800 410 1170 515 1380 1500 1170  - 
High Molecular Weight PAHs  
(4 or more benzene rings)  -  -  -  -  -  -  -  - 9600   9600 
Benz[a]anthracene 1600 14800 385 500 280 1050 385 1600 1600 1050  - 
Benzo[a]pyrene 2500 14400 782 700 320 1450 782 2500 1600 1450  - 
Benzo[e]pyrene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1450  - 
Benzo[b]fluoranthene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13400  - 
Benzo[k]fluoranthene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13400  - 
Benzo[g,h,l]pyrylene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3200  - 
Chrysene 2800 4600 862 800 410 1290 862 2800 2800 1290  - 
Dibenz[a,h]anthracene  -  -  -  -  -  - 135 260 260 135  - 
Fluoranthene 3600 10200 2355 2000 320 2230 2355 3600 5100 2230  - 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene  -  -  -  -  -  -  -  -   3200  - 
Pyrene 2200 8500 875 1000 490 1520 875 2200 2600 1520  - 
Total PAHs 35000 100000  - NG 3400 22800  -  35000 45000 22800 44800 
Polychlorinated Biphynyls (ppb)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB 1254 (Arochlor)  - 340  -  -  -   340  -  -  -  - 
Total PCBs 400 5300 277 1000 240 676 277  -  - 676 180 
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 
andpolychlorinated dibenzofurans (ng TEQ/kg)       

21.5 - - - - 

2,3,7,8 TCDD(pgTEQ/g)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21.5  - 
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  ERM, NOAA= Effect range median; dry wt (Long and Morgan, 1990)    PEL, Canada = Probable effect levels (CCME, 1999) 

    SEL, Ontario =Severe effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)     Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aqauatic life, acute toxicity (NYSDEC, 1999)  
  PEL, Smith et al. = Probable  effect level; dry weight (Smith et al., 1996)    ISQG-H, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-High; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000)  
  TET, EC&MENVIQ = Toxic effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)   PEC, Wisconsin = Probable effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 
  PEL-HA28, EPA96 = Probable effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996)  UCEL, HK = Upper chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  
  CB-PEC, Florida = Consensus-based probable effect concentration (MacDonald et al., 2003)   MPC, NDa = Maximum Permissible Concentration; dry wt (Van Der Weiden et al., 1994)  

a = Values apply to a sediment having 10% organic matter and 25% of clay 
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ตารางที่  4   แสดงเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดินระดับที่ไมปลอดภัยตอสัตวหนาดิน (SQG – High: Sediment Quality Guidelines - High) 
 

พารามิเตอร 
คาที่พบวามักเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา (Probable Effect Concentrations: PECs) 

NOAA Ontario Smith et al EC&MENVIQ EPA96 Florida Canada NYDEC   AUS/NZ Wisconcin HongKong 

ERM SEL PEL TET PEL-HA CB-PEC PEL SEL ISQG-H PEC UCEL 

Other contaminants  -  -  -  -  -  -  -  -  -    - 
1,2,4-Trichlorobenzene   -  -  -  -  -  -  -  -  - 18  - 
1,2-Dichlorobenzene    -  -  -  -  -  -  -  -  - 23  - 
1,4-Dichlorebenzene   -  -  -  -  -  -  -  -  - 90  - 
2,4-Dimethyl Phenol   -  -  -  -  -  -  -  -  - 290  - 
Diaznon  -  -  -  -  -  -  -  -  -    - 
Dibenzofuran    -  -  -  -  -  -  -  -  - 580  - 
Diethyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  - 1100  - 
Dimethyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  - 530  - 
Di-N-Butyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  - 17000  - 
Di-N-Octyl Phthalate    -  -  -  -  -  -  -  -  - 45000  - 
Pentachlorophenol  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200  - 
Phenol    -  -  -  -  -  -  -  -  - 12000  - 
Toluene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1800  - 
Xylene  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - 

    SEL, Ontario =Severe effect level; dry wt (Persuad et al., 1992)     Sed Criteria, NY = Sediment criteria to protect benthic aqauatic life, acute toxicity (NYSDEC, 1999)  
 PEL, Smith et al. = Probable  effect level; dry weight (Smith et al., 1996)    ISQG-H, AUS/NZ = Interim sediment quality guideline-High; dry wt (ANZECC & ARMCANZ, 2000)  

 PEL-HA28, EPA96 = Probable effect level for Hyaleea azteca; 28 day test; dry wt (USEPA, 1996)  UCEL, HK = Upper chemical exceedance level; dry wt (Building Department, 2003)  
 CB-PEC, Florida = Consensus-based probable effect concentration (MacDonald et al., 2003)   MPC, NDa = Maximum Permissible Concentration; dry wt (Van Der Weiden et al., 1994)  

a = Values apply to a sediment having 10% organic matter and 25% of clay 

 TET, EC&MENVIQ = Toxic effect threshold; dry weight (EC and MENVIQ, 1992)   PEC, Wisconsin = Probable effect concentration; dry wt (WDNR, 2003) 

 ERM, NOAA= Effect range median; dry wt (Long and Morgan, 1990)    PEL, Canada = Probable effect levels (CCME, 1999) 
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 ตารางที่ 5 แสดงวิธีการจัดทําเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (Sediment Quality 
Guidelines: SQGs) ทีห่นวยงาน/รัฐ/ประเทศเลือกมาใชสําหรับพ้ืนที่รับผิดชอบโดยเรียงลําดับตามปที่
จัดทําเกณฑขึน้ ทั้งน้ี ยังมีหนวยงานอ่ืนๆที่กําหนดคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินและไมไดกลาวถึงใน
รายละเอียด เชน  

- รัฐวอชิงตัน กําหนดคา SQGs สําหรับตะกอนดินน้ําผิวดินจากวิธี Probable AET 
สําหรับสารอันตรายประเภทสารอินทรีย โดยเลือกคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 จากกลุมขอมูลทีพ่บวาไมเกิดผลกระทบตอจุลินทรียในรฐัวอชิงตันและรัฐโอเรกอน และเลือกใช
คา SQGs จากเกณฑมาตรฐานตะกอนดนิน้ําทะเลสําหรับสารอันตรายประเภทโลหะหนัก (Cubbage et al., 
1997)  

- รัฐนิวเจอรซ ี เลือกใชคา SQGs สําหรับตะกอนดินนํ้าผิวดินจากคา LEL/PEL ที่
พัฒนาขึ้นโดยมลรัฐออนตารโิอ ประเทศแคนาดา (NJDEP, 1998)  

- มลรัฐบรติิชโคลัมเบีย เลือกใชคา SQGs สําหรับตะกอนดินนํ้าผิวดินจากคา TEL/PEL 
ที่พัฒนาขึ้นโดยสภาสิ่งแวดลอมแหงประเทศแคนาดา (CCME) (BCE, 1999)  

- รัฐมินนิโซตา เลือกใชคา SQGs ที่พัฒนาขึ้นสําหรับตะกอนดินน้ําผิวดินของรัฐฟลอริดา
จากวิธี Consensus-based (MacDonald et al., 2000) และเลือกใชคา TEL/PEL กรณีที่ไมมีคา SQGs 
จากวิธี Consensus-based (Crane et al., 2000)  เปนตน 
 
ตารางที่ 5   แนวทางการจัดทําเกณฑบงชี้คุณภาพตะกอนดิน (SQGs) ของหนวยงาน/รัฐ/ 
                    ประเทศตางๆ 
 

หนวยงาน/รัฐ/ประเทศ  คา SQGs ตะกอนดินทองนํ้า คา SQGs ตะกอนดินทองทะเล/ปากแมนํ้า 

องคการ NOAA  ERL/ERM    
 (Long and Morgan, 1990) 

ERL/ERM    
(Long and Morgan, 1990) 

แคนาดาและมลรัฐคิวเบค 
(Environment Canada 
&MENVIQ) 

NET/MET/TET  
(EC&MENVIQ, 1992) 

- 

มลรัฐออนตาริโอ แคนาดา  
(Ontario, Canada)  

Background, EqP, LEL/SEL 
(Persaud et al., 1993; OMOE, 1993) 

_ 

รัฐนิวยอรก (New York)  LEL/SEL  
(NYDEC, 1993;1998;1999) 

- 

ทะเลสาบเกรทเลค  
(Great Lakes) 

TEL/PEL  
(Smith et al., 1996) 

- 

องคการพิทักษส่ิงแวดลอม 
สหรัฐอเมริกา (US EPA) 

TEL-HA/PEL-HA  
(USEPA, 1996) 

- 

  EqP, AVS              
(USEPA, 1997) 

EqP, AVS              
(USEPA, 1997) 

แคนาดา  TEL/PEL, SSTT      
(CCME, 1995; 1998) 

TEL/PEL, SSTT      
(CCME, 1995; 1998) 

รัฐวอชิงตัน (Washington) AET, PEC, PAET 
(Cubbage et al., 1997) 

AET 
(WSDEC, 1995) 
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หนวยงาน/รัฐ/ประเทศ  คา SQGs ตะกอนดินทองนํ้า คา SQGs ตะกอนดินทองทะเล/ปากแมนํ้า 

รัฐนิวเจอรซีย (New Jersey) LEL 
(NJDEP, 1998) 

ERL 
(NJDEP, 1998) 

มลรัฐบริติชโคลัมเบีย   
(British Columbia, Canada) 

TEL/PEL 
(BCE, 1999) 

TEL/PEL 
(BCE, 1999) 

รัฐมินนิโซตา (Minnesota) TEC/PEC 
(Crane et al., 2000) 

-  

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
(Australia & New Zealand)  

ERL/ERM 
(ARMCANZ & ANZECC, 2000) 

ERL/ERM 
(ARMCANZ & ANZECC, 2000) 

ฮองกง (Hong Kong) ERL/ERM, Background, EqPA  
(HKBD, 2001; 2003) 

ERL/ERM, Background, EqPA  
(HKBD, 2001; 2003) 

รัฐฟลอริดา (Florida)  TEC/PEC    
(MacDonald et al., 2000; 2003) 

TEL/PEL                
(MacDonald, 1994) 

รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)  TEC/PEC    
(WDNR, 2003) 

_ 

 
 กลาวโดยสรุปคือ คามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (SQG) ที่พัฒนามาจากวิธีตางๆ สามารถ
แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) คามาตรฐานที่กําหนดขึ้นจากขอมูลผลกระทบกับสัตวหนาดินที่ความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินระดับตางๆ (effect-based) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองกลุมประชากรสัตวหนาดินจากพิษ
เฉียบพลันและเรื้อรังของสารอันตราย วิธีที่กําหนดคามาตรฐานประเภทนี้ ไดแก วิธี Spiked-Sediment 
Bioassay Approach (SSBA) วิธี Apparent Effects Threshold วิธี Screening-Level Concentrations 
วิธี Effect Range Approach และวิธี Equilibrium Partitioning Approach ซึ่งเปนคามาตรฐานที่นํามาใช
อยางแพรหลายในการประเมินคุณภาพตะกอนดินแหลงนํ้าผิวดิน (Long and Morgan, 1990; EC& 
MENVIQ, 1992;  Persuad et al., 1993; USEPA, 1996; Smith et al, 1996; USEPA, 1997) รวมทั้ง
คามาตรฐานสาํหรับการประเมินอันตรายของตะกอนดินขุดลอกที่จะนําไปทิ้งกลางทะเล (ocean disposal of 
dredged sediment) ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อชวยในการตัดสินใจดําเนินการตรวจสอบความเปนพิษเพิม่เติมหรือ
หามทิ้งตะกอนดินขุดลอกในทะเล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองกลุมประชากรสตัวหนาดินหรือสัตวทะเล
จากสารอันตรายที่อาจชะออกจากตะกอนดินขุดลอกตอไป (HKBD, 2001; ARMCANZ & ANZECC, 
2000)   
 2) คามาตรฐานที่กําหนดขึ้นจากขอมูลปริมาณสารอันตรายที่สะสมในสัตวน้ําสําหรับการบริโภคที่
ความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินระดับตางๆ (bioaccumulation-based) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปกปองประชาชนจากการไดรับสารอันตรายที่สะสมในสัตวน้ําเพ่ือการบริโภค วิธทีี่กําหนดคามาตรฐาน
ประเภทนี้เก่ียวของกับคามาตรฐานอาหารประเภทสัตวน้ํา (Corg) คาสัมประสิทธิ์การสะสมสารอันตรายใน
เน้ือเยื่อสิ่งมีชีวิตจากนํ้าผิวดิน (BCF) คาสัมประสิทธิ์ Kow และสัดสวนสารอินทรียคารบอนในตะกอนดิน 
(foc) การจัดทํามาตรฐานดวยวธิีนี้ยังไมเปนที่แพรหลายเน่ืองจากมีความไมแนนอนหลายปจจัย และมี
เพียงเนเธอรแลนด (ARMCANZ & ANZECC, 2000)  และรฐันิวยอรก (NYSDEC, 1993; 1998; 1999) 
ที่จัดทําคามาตรฐานที่คํานึงถึงการสะสมในสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคขึ้น   
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3. ผลการศึกษาและขออภิปราย (Results and Discussion)  
       3.1  แนวทางการจัดทาํคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินของประเทศไทย  
   
 ปญหาการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินในแหลงน้ําดังเชน การปนเปอนสารอันตรายใน
ตะกอนดินในทะเลสาบเกรทเลค (Great Lakes) การปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินในแมน้ําที่ผาน
การรองรับน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมเหมืองแร สงผลใหมีการตระหนกัถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นตอสัตวหนาดินและระบบนิเวศนแหลงน้ําโดยรวม จึงไดมีความพยายามในการจัดทําเกณฑ
ประเมินคุณภาพตะกอนดิน (Criteria) หรือมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (Standard) เพ่ือใหมีการ
ดําเนินการสําหรับปกปองสุขภาพสัตวที่อาศัยอยูในตะกอนดิน รวมทั้งเปาหมายคุณภาพตะกอนดิน
(Objectives) กรณีกําหนดใหมีการฟนฟูตะกอนดินปนเปอน ขึ้นจากหลากหลายหนวยงานทั้งแบบ
พรรณาและแบบตวัเลข ทั้งน้ี เปนที่ยอมรับกนัวาเกณฑ/มาตรฐาน/เปาหมายท่ีกําหนดแบบตวัเลข 
(Numerical Sediment Quality Guidelines) สามารถนาํไปใชในการเปรียบเทียบกับความเขมขนสาร
อันตรายจากการตรวจวัดในสิ่งแวดลอมและสามารถแปลผลถึงความนาจะเปนที่อาจเปนพิษตอสัตวได
อยางรวดเร็ว  
 เกณฑ/มาตรฐาน/หรือเปาหมายสําหรับการประเมินคณุภาพตะกอนดินเปนตัวเลข (Numerical 
Sediment Quality Guidelines: SQGs) ของแหลงน้ําผิวดินและน้ําทะเลไดมีการพัฒนาขึ้นจากหลาย
หนวยงาน/รัฐ/ประเทศและมกีารนําไปใชอยางหลากหลายวัตถุประสงค เชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตะกอนดิน การประเมินคณุภาพตะกอนดินจากขอมูลด้ังเดิม การพิจารณาความจําเปนในการประเมิน
คุณภาพตะกอนดินอยางละเอียด การประเมินคุณภาพตะกอนดินขุดลอก การตรวจประเมินพ้ืนที่เพ่ือ
การฟนฟูและประเมินความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอม และการกําหนดเปาหมายการฟนฟูคุณภาพตะกอนดิน 
(Long and MacDonald, 1998) อีกทั้ง ยังนําไปใชในการบงชี้สารอันตรายที่กอใหเกิดปญหาแกระบบ
นิเวศนแหลงนํ้า และการจัดลําดับพื้นที่ที่พบการปนเปอนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (USEPA, 
1997)  ทั้งน้ี การนําคา SQGs ไปใชรวมกับวิธีอ่ืน เชน การทดสอบความเปนพิษจากตะกอนดินเปนวิธี
ที่ยอมรับกันวาเปนแนวทางการประเมินคณุภาพตะกอนดินไดเปนอยางดี (USEPA, 1996; 1997; 
ARMCANZ & ANZECC, 2000)   
  จากการศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (SQGs) ของหนวยงานหรือ
ประเทศตางๆที่มีวตัถุประสงคเพ่ือปกปองสัตวที่อาศัยตะกอนดินเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนแหลงอาหาร 
(สัตวหนาดิน) ดวยวิธีทีใ่ชขอมูลทางภาคทฤษฎีและภาคสนาม พบวาขอมูลที่จําเปนสําหรบัการจัดทําคา
มาตรฐานคณุภาพตะกอนดินเฉพาะพื้นที ่ ไดแก ขอมูลที่จับคูระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอน
ดิน - ผลกระทบตอสตัวหนาดิน (chemistry data-biological response) โดยสวนมากเปนขอมูลที่พบวา
เกิดผลกระทบ (Effect based) และมีบางวิธีทีใ่ชขอมูลที่ไมพบวาเกิดผลกระทบ (No-Effect based) รวม
ดวย แลวจึงกาํหนดคา SQGs จากฐานขอมูลน้ันดวยวธิีทางสถติิหรอืการคํานวณรูปแบบตางๆ   
 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมสามารถจัดทํามาตรฐานดวยวิธีการดังกลาวไดเน่ืองจากขาด
ฐานขอมูลที่จําเปนขางตน และจากการรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยดานตะกอนดินในประเทศไทย
เบื้องตนจะเห็นไดวามีการตรวจวัดความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินเปนสวนมากโดยไมมีการศึกษา
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 ดังนั้น แนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนสําหรับประเทศไทย 
จึงมีขั้นตอนดังน้ี  
 1) เลือกคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินที่มีอยูในปจจุบันจากแหลงที่มาและวธิีการที่นาเชื่อถือ 
ซึ่งมีการนําขอมูลที่จับคูระหวางความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิ - ผลกระทบตอสตัวหนาดินมา
พิจารณา   
 2)  พิจารณาความนาเชื่อถอืในการทํานายความนาจะเปนการเกิดพิษ  
 3)  ประเมินความเหมาะสมในการนํามาใชกับประเทศโดยเทียบจากคาความเขมขนที่พบใน
ประเทศไทย  
 4) กรณีที่ความนาเชื่อถือของคามาตรฐานที่เลือกมีความนาเชื่อถือนอยอาจพิจารณาคามาตรฐาน
จากแหลงอ่ืนและพิจารณาตามขอ 2-3 อีกคร้ัง   
 ทั้งน้ี แนวทางนี้เปนแนวทางที่มีการนํามาใชอยางกวางขวางในรัฐ/ประเทศทีจํ่าเปนตองมีการ
ประเมินคุณภาพตะกอนดินและยังไมมีฐานขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความเขมขนสาร
อันตรายในตะกอนดินกับผลกระทบที่มีตอสัตวหนาดินในรัฐ/ประเทศนั้นๆ เชน ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 
ฮองกง รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐนิวเจอรซี และรัฐมินนิโซตา (ARMCANZ & ANZECC, 2000; HK 
Building Department, 2000; BCE, 1999; NJDEP, 1998; Crane et al., 2000) เปนตน    
  
การเลือกมาตรฐานคุณภาพตะกอนดนิที่มีอยูในปจจุบันจากแหลงที่มาและวิธีการที่นาเชื่อถือ 
 ในบทที่ 2 ไดมีการทบทวนวิธีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 7 วิธีที่หนวยงาน/รัฐ/ประเทศ
ตางๆนําไปใชซึ่งมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน และไดมีการประเมินความเหมาะสมในการนํามาใชของวิธี
ตางๆตามความสามารถในการนําไปกําหนดคามาตรฐาน (practicability) ความคุมทนุ (cost-effectiveness) 
ความมีหลักการทางวิทยาศาสตร (scientific defensibility) และการนําไปใชงานไดจริง (applicability) 
(MacDonald et al., 2003; MacDonald, 1994) ดังสรุปในตารางที่ 5   
 วิธี Sediment Background Approach ที่ถงึแมวาจะไมแสดงถึงความสัมพันธกับผลกระทบท่ีอาจจะ
พบกบัสตัวหนาดิน คาความเขมขนสารอันตรายกลุมโลหะหนักในตะกอนดินในพืน้ที่ที่ไมมีการปนเปอน
สามารถนํามาใชเปนคาอางอิงที่พบในธรรมชาติได รวมทั้งยังสามารถนําไปกําหนดเปนคามาตรฐานสาร
อันตรายในตะกอนดินขั้นต่ําได  
 วิธี Equilibrium Partitioning Approach (EqPA) และวิธี Tissue Residue Approach (TRA) 
เปนวธิีที่ใชขอมูลนอยที่สุด โดยใชคามาตรฐานน้ําผิวดินหรือมาตรฐานสารตกคางในสิ่งมีชีวติในการ
คํานวณหาคามาตรฐานสารอันตรายในตะกอนดินที่ไมสามารถกอใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ําจากการได  



48 

 
ตารางที่ 5 การประเมินวธีิการจัดทําคามาตรฐานตะกอนดิน (Sediment Quality Guidelines: 

SQGs) สําหรับประเทศไทย (MacDonald et al., 2003; Cormack, 2001; MacDonald 1994) 
 
เกณฑการประเมิน    วิธี 

SLC 
วิธี 

SSBA 
วิธี 

EqP 
วิธี 

ERA 
วิธี 

ELA 
วิธี 

AET 
วิธี

LRM 
วิธี
CA 

ความสามารถในการกําหนดคามาตรฐาน  
(Practicability) 

        

สนับสนุนการกําหนดคามาตรฐาน SQAGs 2 2 2 2 2 2 2 2 
สามารถกําหนดคา SQGs ไดในระยะเวลาอันใกล  0 0 2 2 0 2 0 2 
ความคุมทุน (Cost-Effective)         
ใชงบดําเนินการนอย  2 0 2 2 2 2 2 2 
ไมตองจัดทําขอมูลใหม   0 0 2 2 0 2 1 2 
ความมีหลักการทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Defensibility)  

        

คํานึงถึงสภาวะท่ีสารอันตรายอยูในรูปท่ีสามารถถูก
ดูดซึมโดยสัตวหนาดินได   

0 2 0 0 1 2 2 0 

แสดงความสัมพันธแบบ cause-effect ได  0 2 0 0 0 2 0 1 
ใชขอมูลผลกระทบตอสัตวหนาดิน   2 2 2 2 2 2 2 2 
ใชขอมูลจากภูมิภาคเอเชีย   0 0 0 0 0 0 0 0 
ใหหลักฐานท่ีมีน้ําหนัก (weight of evidence) 0 0 0 2 2 2 1 2 
สนับสนุนการแปลความหมายชวงคาความเขมขน
มากกวาเปนคาสําหรับการประเมินโดยตรง   

2 0 2 2 2 1 2 2 

คํานึงถึงผลจากสารอันตรายผสม    2 0 2 2 2 0 2 2 
สามารถยืนยันผลจากภาคสนามได   2 2 2 2 2 0 2 2 
นําไปใชไดกับสารอันตรายทุกประเภท   2 0 2 2 2 1 2 2 
การนําไปประยุกตใชงาน  (Applicability)         
สนับสนุนการติดตามตรวจสอบ   2 2 2 2 2 2 2 2 
สนับสนุนการบงชี้สารอันตราย    2 2 2 2 2 2 2 2 
สนับสนุนการบงชี้พ้ืนท่ีท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษ  2 2 2 2 2 2 2 2 
สนับสนุนการประเมินความเส่ียงตอส่ิงแวดลอม  0 2 1 1 1 2 2 2 
สนับสนุนการ  clean-up พ้ืนท่ีปนเปอน 0 2 1 1 1 2 2 2 
คะแนนรวม  20 20 26 28 25 28 28 31 
 
คําอธิบาย: วิธีการจัดทํา SQGs ไดรับคะแนน 2, 1 หรือ 0 หากเปนไปตามเกณฑระดับสูง ปานกลางและไมเกี่ยวของ 
                เลย ตามลําดับ   
SQGs = sediment quality guidelines  SSBA  = spiked-sediment bioassay approach  
SLCA = screening level concentration approach ERA    = effects range approach  
ELA   = effects level approach   AETA  = apparent effects threshold approach 
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EqPA = equilibrium partitioning approach  LRMA = logistic regression modeling approach  
CA    = consensus-based approach 

สารโดยตรงผาน(น้ํา)ตะกอนดินหรือจากการสะสมผานหวงโซอาหาร ตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาวธิีนี้ได
คะแนนสูงในดานความสามารถในการนําไปกําหนดคามาตรฐาน ความคุมทุน และการนําไปใชงานไดจริง 
อยางไรก็ตาม วิธีเหลาน้ีมีขอจํากัดไดแก การถือวาเสนทางที่สัตวน้ําไดรับสารอันตรายมีเพียงทางเดียว
คือจากน้ําตะกอนดิน การท่ีสามารถกําหนดไดเฉพาะกับสารอินทรีย การถือวาสัตวหนาดินมีความไวตอ
สารอันตรายเทียบเทากับสตัวน้ําทัว่ไป และยังขาดน้ําหนักหลักฐานจากขอมูลภาคสนาม 
 วิธี Biological Effects Correlation Approaches (BECA) หรือวิธี Effect-Based เปนการใชวธิี
ทางสถิตหิลากหลายวิธใีนการเลือกคามาตรฐานที่มาจากฐานขอมูลทีจั่บคูระหวางความเขมขนสารอันตราย
และการเกิดผลกระทบตอสตัวหนาดิน โดยวธิีเลือกคา SLCs จากเปอรเซนไทลกลุมขอมูลสารอันตรายใน
ตะกอนดินที่พบวาเกิดผลกระทบตอกลุมประชากรสัตวหนาดิน ซึ่งพบวาเปนวิธทีี่ไมสามารถแสดงถึง
ความสัมพันธแบบ cause-effect ไมไดพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆที่อาจมีผลตอศักยภาพของสารอันตรายใน
การทําใหเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดินโดยคิดวาปจจัยดังกลาวแฝงอยูในผลการนับจํานวนชนดิของ 
สปชีสที่พบ และเปนขอมูลที่ไมทําใหเกิดเปนหลักฐานที่มีน้ําหนักในการสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง
ตอส่ิงแวดลอมหรือการพิจารณาพ้ืนที่ปนเปอน เน่ืองจากมีปจจัยอ่ืนๆที่อาจสงผลใหไมพบสัตวหนา
ดินสปชีสตางๆ และพิจารณาเฉพาะจํานวนชนิดของสัตวหนาดินทีพ่บ  
 การเลือกคา ERL/ERM คา TEL/PEL และคา AETs เปนวิธีแบบ effect-based ที่ไดคะแนนสูง
ในการประเมินความเหมาะสมในการนําไปใช (ตารางที่ 5) อยางไรก็ตาม ทั้งสามวิธีมีขอจํากัดดานการ
ไมสามารถระบุถึงความสัมพันธแบบ cause-effect  ในขณะที่ ที่มาของขอมูลที่นํามาใชในการกําหนดคา 
SQGs อาจมีขอมูลจากภูมิภาคแถบเขตรอนมากนอยตางกันและไมมีขอมูลจากภูมิภาคเอเชียเลย 
รวมทั้งไมไดพิจารณารวมไปถึงปจจัยอ่ืนๆที่อาจมีผลตอศักยภาพของสารอันตรายในการทําใหเกิดผล
กระทบตอสัตวหนาดิน โดยคา AETs มีขอจํากัดเพ่ิมเติมดานขอมูลที่มักจะมาจากเฉพาะพ้ืนที่ปนเปอน
และขาดขอมูลในระดับพ้ืนที่ทั่วไปสําหรับการจัดทําคา SQGs    
 วิธี Spiked-Sediment Bioassay Approach (SSBA) เปนวธิีที่สามารถระบุถึงความสัมพันธแบบ 
cause-effect ได อยางไรก็ตาม ไมสามารถแสดงถึงสภาพที่แทจริงในภาคสนามซึ่งมีปจจัยอ่ืนๆที่มีผล
ตอศักยภาพของสารอันตรายในการทําใหเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน   
 วิธ ีLogistic Regression Model (LRM) เปนวธิีที่ไดรับคะแนนสูงเปนอันดับรองลงมา (ตารางที่ 
5) โดยไดรับคะแนนสูงในดานความคุมทุน ความมีหลักการทางวทิยาศาสตร และการนําไปใชงานไดจริง 
อยางไรก็ตาม วิธีนี้มีขอจํากัดที่ตองการฐานขอมูลขนาดใหญในการสรางสมการดังที่พบวาไมสามารถ
กําหนดคา SQGs สําหรับตะกอนดินทองน้ําจากขอมูลทั้งทวีปอเมริกาเหนือจากวิธี LRM ได (Crane et 
al., 2000) ซึ่งเปนไปไดยากที่จะใชขอมูลของประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้สมการการ
ถดถอยแบบโลจิสติกยังไมสามารถบงบอกถึงความสมัพันธระหวางปริมาณกับผลกระทบได   
 วิธี  Consensus-based Approach (CBA) จากการประเมินความเหมาะสมของวิธตีางๆ (ตารางที่ 5) 
จะเห็นไดวาวธิี CA ไดรับคะแนนสูงสดุทั้งทางดานความสามารถในการนําไปกําหนดคามาตรฐานและ
ความคุมทุน แมวาวิธีนีไ้มไดพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอรูปของสารอันตรายที่สัตวหนาดิน
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จากการทบทวนวิธีการกําหนดเกณฑมาตรฐานตะกอนดินวิธีตางๆพบวา ควรมีการกําหนด
มาตรฐานตะกอนดิน 2 รูปแบบเพ่ือปกปองคุมครองคุณภาพแหลงนํ้าและเพื่อปกปองสุขภาพมนุษยและ
สัตวน้ํา โดยวิธีที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช ไดแก 

1) วิธี Consensus-Based ถือวาเหมาะสมสําหรับนํามาใชในประเทศไทยในการบงบอกความเปน
พิษตอสัตวหนาดินได  แมวาคาดังกลาวไมไดพัฒนามาจากขอมูลสารอันตรายในตะกอนดินจากประเทศไทย
หรือภูมิภาคเอเชีย  หากขอมูลที่นําไปพัฒนามาตรฐานดังกลาวอยูในชวงคาความเขมขนที่พบในประเทศ
ไทย และกลุมขอมูลที่ทํานายความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบมาจากบริเวณแถบเขตรอนของทวีป
อเมริกาเหนือที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทย  ทั้งน้ี ฮองกง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไดใชแนวคิด
ดังกลาวในการนําคามาตรฐานที่มีการพัฒนาขึ้นจากทวีปอเมริกาเหนือไปปรับใชเปนคามาตรฐาน SQGs 
เชนกัน เน่ืองจากมีขอมูลสารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบที่พบตอสัตวหนาดินไมเพียงพอ (ARMCANZ 
& ANZECC, 2000; HKBD, 2001; HKBD, 2003)    

คาCB-SQGs ถือวาเปนคามาตรฐานตะกอนดินที่นําเอาคามาตรฐานที่พัฒนาจากวิธีตางๆมา
รวมเปนหนึ่งเดียวเพื่อแสดงถึงความนาจะเปนการพบผลกระทบตอสัตวหนาดินที่เกิดรวมกับสาร
อันตรายในตะกอนดิน (casual) แทนการแสดงถึงการพบผลกระทบตอสัตวหนาดินที่มาจากสารอันตราย
ในตะกอนดิน (correlative) (Swartz, 1999; MacDonald et al. 2000; 2002)  ดังนั้น วิธีแบบ CBA จึงนาจะ
เปนวิธีที่สามารถใหคา SQGs ที่สามารถประเมินคุณภาพตะกอนดินที่อาจมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน(คุณ
ภพแหลงนํ้า) ของประเทศไทยไดดี ทั้งน้ี การรวบรวมขอมูลสารอันตรายในตะกอนดิน-ผลกระทบตอสัตว
หนาดินในประเทศไทยหรือเอเชียเพ่ือการประเมินความสามารถในการทํานายความนาจะเปนการเกิด
พิษจะสามารถบงบอกถึงความสามารถของคา CB-SQGs ในการนําไปประเมินคุณภาพตะกอนดินใน
ประเทศไทยได   
 คามาตรฐานคณุภาพตะกอนดินที่พัฒนาจากวิธ ี Consensus - based (CB-SQGs) ไดมาจาก
การนําคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (SQGs) ที่พัฒนาจากขอมูลภาคทฤษฎีและภาคสนามมาหาคาเฉลีย่
แบบเรขาคณิต (Geometric Mean) โดยการเฉลีย่แบบเรขาคณิตเปนวธิีที่จะไดคาเฉลี่ยของคา SQGs จาก
วิธตีางๆโดยไมไดรับผลกระทบจากคาที่สงูเกินไปหรือต่ําเกินไปมากนัก เนื่องจากไมเปนที่แนชัดวาลักษณะ
การแจกแจงของคา SQGs จากวิธตีางๆนั้นสมมาตรหรือไม รวมทั้งเปนการผสมผสานขอดีและสรางความ
สมดุลระหวางขอดอยจากวิธีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินทีแ่ตกตางกัน (MacDonald et al., 
2000)  ไดมีการประเมินความสามารถในการทํานายความเปนพิษจากคา SQGs ซึ่งพบวาไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยยะสําคัญระหวางขอมูลตะกอนดินปนเปอนระดับภูมิภาคกับขอมูลตะกอนดินปนเปอน
ระดับประเทศ (MacDonald et al., 2003)  
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ทั้งน้ี คา SQGs จากขอมูลภาคทฤษฎีและภาคสนามที่นาํมาหาคาเฉลีย่แบบเรขาคณิต ไดแก  
  (1) คา SQGs ที่พัฒนาจากทฤษฎีสภาวะสมดุล (EqPA) ซึ่งมีสมมติฐานวาความเปนพิษของ
สารอันตรายในตะกอนดินขึน้อยูกับความเขมขนของสารอันตรายในน้าํตะกอนดิน (porewater) และสตัว
หนาดินมีความไวตอการรับสารอันตรายเทยีบเทากับสัตวน้ําทัว่ไป โดยทฤษฎีนี้นําใชไดดีไดแกสารอันตราย
กลุมสารอินทรียที่ละลายนํ้าไดยาก โดยคา EqPA-SQGs สําหรับตะกอนดินนํ้าจืดที่นํามาหาคาเฉลี่ย
ไดแก คา SQGs ที่พัฒนาโดยองคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดกําหนดเปนเกณฑ
คุณภาพตะกอนดิน (Sediment Quality Criteria: SQCs) สําหรับสารอินทรยี 5 ชนิดที่มีการทบทวน
ขอมูลเกี่ยวกบัความเปนพิษและคา Kow อยางสมบูรณไดแก acenapthalene dieldrin endrin 
fluoranthene phenanthrene และเปนระดับเสนอแนะของคุณภาพตะกอนดิน (Sediment Quality 
Advisory Levels: SQALs) สําหรับสารอินทรียชนิดอ่ืนๆที่มีความสมบรูณของขอมูลเปนรองลงไป (USEPA, 
1997) ทั้งคา SQCs และคา SQALs ไดนํามาใชในการเฉลี่ยหาคา TECs (Threshold Effects 
Concentrations) ซึ่งไดแกคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิระดับสูงสุดที่คาดวาจะไมพบความ
เปนพิษตอสัตวหนาดิน  
  (2) คา SQGs ที่พัฒนาโดยองคการ NOAA ไดแก คา ERL/ERM (Effect Range-
Low/Median) (Long and Morgan, 1990) ซึ่งเลือกคาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิจากคา
เปอรเซนไทลที่ 10 และ 50 จากฐานขอมูลความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดนิในแหลงน้ําผิวดิน น้ํา
ทะเลและปากแมน้ําทั่วประเทศสหรฐัอเมริกาที่พบวาเกิดความเปนพิษตอประชากรสัตวหนาดิน คา 
ERL/ERM นํามาใชในการคํานวณคามาตรฐานสารอันตรายตะกอนดินทองน้ําเนื่องจากมีขอมูลบางสวน
ที่มาจากแหลงน้ําผิวดิน และพบวามีความเชื่อถือในการนําไปประเมินคุณภาพแหลงน้ําผิวดินได 
(MacDonald et al., 2000)  
  (3) คา SQGS ที่พัฒนาสําหรับใชกับรัฐออนตาริโอ แคนาดา ไดแก คา LEL/SEL 
(Lowest/Severe Effect Level) หมายถึง คาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่ไมเปนอันตราย
ตอสัตวหนาดินเปนสวนนอย/สวนมาก โดยพัฒนามาจากวิธี SLCA (Screening Level Concentration 
Approach) ซึ่งขอมูลสารอันตรายในตะกอนดินและชนิดสัตวหนาดินที่พบในแหลงนํ้าสวนใหญมาจาก
ทะเลสาบเกรทเลคดานบน ซึ่งเปนแหลงทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญที่พบการปนเปอนสารอันตรายใน
ตะกอนดิน (Persuad et al., 1993; OMOE, 1993)   
  (4) คา SQGs ที่พัฒนาสําหรับใชกับประเทศแคนาดา ไดแก คา TEL/PEL 
(Threshold/Probable Effect Level) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเรขาคณิตระหวางคาเปอรเซนไทลที่ 15 และ 50 และ
คาเฉลี่ยเรขาคณิตระหวางคาเปอรเซ็นตไทลที่ 50 และ 85 ของขอมูลที่พบและไมพบวาเกิดความเปนพิษ
ตอประชากรสัตวหนาดินจากแหลงนํ้าผิวดินในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งขอมูลสวนมากมาจากบริเวณ
ทะเลสาบเกรทเลค (Smith et al., 1996)  
  (5) คา SQGs ที่พัฒนาขึ้นสําหรับใชในการประเมินคุณภาพตะกอนดินแมน้ําเซนตลอเรนซ รัฐคิว
เบค แคนาดา ไดแก MET/TET (Minimal/Toxic Effect Threshold) ซึ่งกําหนดขึ้นโดยวิธ ี SLCA 
(Screening Level Concentration Approach) เปนคาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่สัตว
หนาดินจํานวน 85% และ 10% ของสัตวหนาดินทั้งหมดที่สามารถอาศัยอยูได (EC & MENVIQ, 1992)  
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  (6) คา SQGs ที่พัฒนาขึน้จากการทดสอบความเปนพิษกับแอมฟพอดน้ําจืดภายใตโครงการ
ประเมินคุณภาพตะกอนดินปนเปอนในทะเลสาบเกรทเลค ไดเปนคา TEL-HA28/PEL-HA28 หมายถึง 
ที่ความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินนอยกวา TEL-HA28 พบวาความนาจะเปนที่จะเปน
อันตรายตอแอมฟพอด HA นอยมาก (ใน 28 วัน) และที่ความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดิน
มากกวา TEL-HA28 พบวาความนาจะเปนที่จะเปนอันตรายตอแอมฟพอด HA บอยมาก (ใน 28 วัน) 
(Ingersoll et al, 1996; USEPA, 1996)   
 ตารางที่ 3 และ 4 แสดงคา SQGs จากรัฐนิวยอรก รัฐวิสคอนซิน ประเทศแคนาดา 
ประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด ซึ่งไมไดนํามาคํานวณคา SQGs สําหรับประเทศไทยเนือ่งจากเปน

า SQGs ที่กลาวถึงในขางตน สําหรับคา SQGs ที่พัฒนาโดยเขตปกครองพิเศษฮองกง  คาที่อางมาจากค
   

2) วิธี Tissue Residue Approach (TRA) หรือวิธี Biota-Water-Sediment Equilibrium 
Partitioning Approach เพ่ือปกปองสุขภาพมนุษยและสัตวน้ําจากการถายทอดสารอันอันตรายผานหวง
โซอาหารจากตะกอนดิน ซึ่งใชทฤษฎีสภาวะสมดุลยในการคํานวณเกณฑมาตรฐานสารอันตรายใน
ตะกอนดินจากเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อปกปองสัตวน้ําและผูบริโภค 
 เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดฐานขอมูลที่จับคูระหวางระดับความเขมขนสารอันตรายใน
ตะกอนดินและผลกระทบทีพ่บวามีตอสัตวหนาดินจึงไมสามารถกําหนดเกณฑคุณภาพตะกอนดินดวยวธิีที่
กลาวมาขางตนได ดังนั้น แนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานคณุภาพตะกอนดินในเบื้องตนสาํหรับ
ประเทศไทยจึงเปนการเลือกคามาตรฐานคณุภาพตะกอนดินที่มีอยูในปจจุบันจากแหลงที่มาและวิธกีารที่
นาเชื่อถือ มาพิจารณาความนาเชื่อถือในการทํานายโอกาสการเกิดพิษและประเมนิความเหมาะสมในการ
นํามาใชกับประเทศโดยเทยีบจากคาความเขมขนที่พบในประเทศไทย กรณีที่ความนาเชื่อถือของคา
มาตรฐานที่เลอืกมีความนาเชื่อถือนอยอาจพิจารณาคามาตรฐานจากแหลงอ่ืนๆ  
 ทั้งนี้ เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่เลือกมาใชสําหรับการทํานายความเปนพิษตอสัตวหนาดิน
นี้เทียบเทากับเกณฑคุณภาพตะกอนดินที่กําหนดขึ้นสําหรับการประเมินคุณภาพตะกอนดินในแหลงนํ้า
ผิวดินของรัฐฟลอริดา เนื่องจากเกณฑคุณภาพตะกอนดินที่นํามาหาคาเฉลี่ยเรขาคณิตมาจากกลุมขอมูล
จากหลากหลายพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําเกณฑคุณภาพตะกอนดินของแหลงน้ําผิวดิน   

 
3.2 สารอันตรายที่ควรกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (SQGs)  

  

 สารอันตรายที่ควรกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน (Chemicals of Potential 
Concern) หมายถึง สารอันตรายท่ีมีการปลดปลอยจากกิจกรรมมนุษย (รวมถึง การทําเหมืองแร) ลงสู
แหลงนํ้าธรรมชาติและมีแนวโนมที่จะสงผลใหเกิดผลกระทบ (เปนพิษ) ตอสัตวหนาดิน การตกคางใน
ตะกอนดินที่สามารถสะสมผานหวงโซอาหารไปสูสัตวน้ําและมนุษยได รวมทั้งความเหมาะสมในการ
นํามาใชทํานายความนาจะเปนการเกิดอันตรายตอสัตวหนาดินของประเทศไทย 

สารอันตรายที่สามารถสะสมในตะกอนดินที่มีความเปนพิษตอสัตวหนาดิน ไดแก  
  -    โลหะหนัก (Heavy Metals) ไดแก Arsenic Cadmium Chromium Copper Lead เปนตน 
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- สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสตัวกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) ไดแก Chlordane, 
Dieldrin, DDTs, Endrin, Lindane, Toxaphene เปนตน 

- สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสตัวกลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphates) ไดแก 
diazinon เปนตน  

- สารกําจัดวัชพืช (Herbicides) ไดแก Atrazine เปนตน 
- สารโพลีไซคลกิอโรมาติกไฮโดรคารบอน (Polychlorinated Aromatic Hydrocarbons: PAHs) 

ไดแก acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, fluorene, 2-methylnaphthalene, 
naphthalene, phenanthrene, benz[a]anthracene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenz[a,h]anthracene, fluoranthene, pyrene, total PAHs เปนตน  

- สารโพลคีลอรเินตเตดไบฟนลิ (Polychlorinated Biphebyls: PCBs)   
- สารคลอริเนตเตดเบนซีน (Chlorinated Benzenes) ไดแก hexachlorobenzene (HCB), 

hexachlorobutadienes (HCBD) เปนตน   
- สารพธาเลท  (Phthalates) ไดแก bis(2-ethyl hexyl)phthalate (BEHP) เปนตน  

 
สารอันตรายที่สะสมในตะกอนดินและสามารถสงผานหวงโซอาหารไปยังสัตวน้ําและมนุษยได 

ไดแก  
-    โลหะหนัก (Heavy Metals) ไดแก Arsenic Cadmium Chromium Copper Lead เปนตน 
- สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสตัวกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) ไดแก Chlordane, 

Dieldrin, DDTs, Endrin, Lindane, Toxaphene เปนตน 
- สารโพลีไซคลกิอโรมาติกไฮโดรคารบอน (Polychlorinated Aromatic Hydrocarbons: PAHs) 

ไดแก acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, fluorene, 2-methylnaphthalene, 
naphthalene, phenanthrene, benz[a]anthracene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenz[a,h]anthracene, fluoranthene, pyrene, total PAHs เปนตน  

- สารโพลีคลอรเินตเตดไดเบนโซไดออกซิน และสารโพลีคลอริเนตเตดไดเบนโซฟวแรน 
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans 
(PCDFs)  

- สารโพลคีลอรเินตเตดไบฟนลิ (Polychlorinated Biphebyls: PCBs)   
- สารคลอริเนตเตดเบนซีน (Chlorinated Benzenes) ไดแก hexachlorobenzene (HCB), 

hexachlorobutadienes (HCBD) เปนตน   
 
 

3.3 คามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินของประเทศไทย 
  
 เกณฑคุณภาพตะกอนดินที่เลือกมาใชสําหรับการคุมครองแหลงนํ้าจากสารอันตรายที่เปนพิษตอ
สัตวหนาดินนี้เทียบเทากับเกณฑคุณภาพตะกอนดินที่กําหนดขึ้นสําหรับการประเมินคุณภาพตะกอนดิน
ในแหลงนํ้าผิวดินของรัฐฟลอริดา เน่ืองจากเกณฑคุณภาพตะกอนดินที่นํามาหาคาเฉล่ียเรขาคณิตมาจาก
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ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 แสดงเกณฑคุณภาพตะกอนดินจากสารอันตราย (SQGs) สําหรับ
ประเทศไทยในเบื้องตนเพ่ือคุมครองแหลงนํ้าจากความเปนพิษสารอันตรายในตะกอนดินประกอบดวย 
โลหะหนัก สารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน สาร PAHs และสาร PCBs สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต สารกําจัดวัชพืช 
 

ตารางที่ 6  แสดงคามาตรฐานตะกอนดินจากสารอันตราย (Sediment Quality Guidelines: SQGs) 
ระดับ TEC (Threshold Effects Concentrations)    

 

สารอันตราย Consensus-based TEC 

Metals (mg/kg DW)  
 Arsenic 9.79 
 Cadmium 0.99 
 Chromium 43.4 
 Copper 31.6 
 Lead 35.8 
 Mercury 0.18 
 Nickel 22.7 
 Zinc  121 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ug/kg DW)  
 Anthracene 57.2 
 Fluorene 77.4 
 Naphthalene 176 
 Phenanthrene 204 
 Benz[a]anthracene 108 
 Benzo[a]pyrene 150 
 Chrysene 166 
 Fluoranthrene 423 
 Pyrene 195 
 Total PAHs  1610 
Polychlorinated Biphenyls (ug/kg DW)  
 Total PCBs 59.8 
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สารอันตราย Consensus-based TEC 

Organochlorine Pesticides (ug/kg DW)   
 Chlordane 3.24 
 Dieldrin 1.9 
 Sum DDD 4.88 
 Sum DDE 3.16 
 Sum DDT 4.16 
 Total DDTs 5.28 
 Endrin 2.22 
 Heptachlor Epoxide 2.47 
 Lindane (gamma-BHC) 
Organophosphate Pesticides (in ug/kg DW) 
Azinphos-ethyl 
Azinphos-methyl 
Malathion 
Other Pesticides (in ug/kg DW) 
Toxaphene  
Triazine Herbicides (in ug/kg DW)  
Atrazine 
 

                  2.37 
 
                0.018 
                0.062 
                0.67 
 
              0.10 
 
              0.30 

 

 
ตารางที่ 7 แสดงเกณฑคณุภาพตะกอนดินจากสารอันตราย (SQGs) สําหรับประเทศไทยใน
เบื้องตนเพื่อคุมครองสตัวนํ้าและผูบรโิภคผานหวงโซอาหารจากการปนเปอนสารอันตรายใน

ตะกอนดิน 
  

     สารอันตราย Wildlife-Based SQAGs Human  Health-Based  SQAGs 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (ug/kg OC)   
 Anthracene  -  - 
 Fluorene -   - 
 Naphthalene -   - 
 Phenanthrene -   - 
 Benz[a]anthracene -   69 
 Benzo[a]pyrene -   69 
 Chrysene -  44  
 Fluoranthrene -   - 
 Pyrene -  -  
 Total PAHs  -   - 
Polychlorinated Biphenyls (ug/kg OC)   
 Total PCBs 1400   - 
Dioxin (in ug/kg OC) 
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) 

 
0.2 

 
0.00015 



56 

     สารอันตราย Wildlife-Based SQAGs Human  Health-Based  SQAGs 

Organochlorine Pesticides (ug/kg OC) 
 Aldrin  
 Chlordane 

 - 
6 

 0.13 
1.7 

 Dieldrin  -  0.14 
 p, p - DDD  - 9.1 
 p, p - DDE -  5.5 
 p, p - DDT  -  6.5 
 Total DDTs  1000  10 
 Endosulfan  
 Endrin 

 - 
800 

 36,000 
550 

 Heptachlor 
 Heptachlor Epoxide 

 - 
- 

 1.3 
0.65 

 Lindane (gamma-BHC) 
 Mirex 
Other Pesticides (in ug/kg OC) 
Toxaphene  
Chlorinated Benzene (in ug/kg OC) 
Hexachlorobenzene 
Hexachlorobutadiene 
Phthalate  
Bis(2-ethylhexyl)phthalate  
 

- 
3700 

- 

12000 
4000 

- 

4.6  
70 

20 

310 
8100 

36000 

4. การใชประโยชนคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน

คามาตรฐานตะกอนดินที่กําหนดขึ้นเพ่ือคุมครองสัตวหนาดินเปนระดับความเขมขนที่คาดวา
จะไมเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน (Threshold Effects Concentration: TEC) และระดับความเขมขนที่
คาดวาจะไมเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําและสุขภาพมนุษยผานทางหวงโซอาหาร สามารถนําไปใชประโยชนได
ดังนี้   

1) ดานการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพตะกอนดิน
- ออกแบบโครงการติดตามตรวจสอบการปนเปอนตะกอนดิน
- แปลผลขอมูลจากการติดตามตรวจสอบการปนเปอน
- บงชี้และจัดลําดับความสําคญัของสารอันตรายปนเปอนในตะกอนดินที่ตองกําหนด

มาตรการจัดการ
- บงชี้พ้ืนที่ตะกอนดินปนเปอน (Area of Concern) ที่ตองมีมาตรการควบคุมการปนเปอน

สารอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ
- บงชี้แหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดการปนเปอนของตะกอนดิน
- สนับสนุนการประเมินคุณภาพลุมนํ้า โดยเพ่ิมเติมจากการตรวจวัดพารามิเตอรน้ํา 

แบคทีเรีย และสารอาหาร  
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- สนับสนุนการประเมินคุณภาพตะกอนดินคลองรับน้ํา (stormwater pond)   
2) ดานการประเมินและการบรหิารจัดการพ้ืนที่ปนเปอน 

- บงชี้วามีการปนเปอนสารอันตราย 
- บงชี้สารอันตรายที่มีระดับการปนเปอนสูง 
- บงชี้ขอบเขตการปนเปอน 
- บงชี้มาตรการจัดการพื้นที่ตะกอนดินปนเปอนตามกรอบการตัดสินใจที่กําหนดตามระดับ

การปนเปอน ไดแก การควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษ และการฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน/หรือการ
ติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ปนเปอนในระยะยาวโดยไมมีการฟนฟู เปนตน 

- กําหนดเปาหมาย/ระดับความเขมขนหลังการดําเนินการฟนฟู 
3) ดานการฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้าจากพ้ืนที่ใชประโยชนแบบอ่ืน (Restoration of Wetland Habitat)เชน 

พ้ืนที่การเกษตร เปนตน 
- บงชี้การปนเปอนสารอันตราย และกําหนดเปาหมาย/ระดับความเขมขนหลังการ

ดําเนินการฟนฟู 
4) ดานการประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศนแหลงนํ้า (Ecological Risk Assessment) 

- บงชี้ปญหาการปนเปอนตะกอนดิน  ความเปนพิษของตะกอนดิน และขอบเขต/ระดับ
ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดิน 

- ระบุขอบเขตพื้นที่ปนเปอน (จากการพบคาความเขมขนสูงเกินคามาตรฐาน
คุณภาพตะกอนดิน 

- เปนเกณฑในการระบุพ้ืนที่ และ/หรือสารอันตรายที่ตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม  
5) ดานการบริหารจัดการคุณภาพแหลงนํ้ารวมกับกฎระเบียบคุณภาพแหลงนํ้าอ่ืนๆ 

- พิจารณามาตรการถมตะกอนดินขุดลอกในแหลงนํ้าผิวดิน  
- พิจารณาพื้นที่รองรับตะกอนดินขุดลอก กรณีเปนแหลงนํ้าผิวดิน 
- พิจารณาปริมาณรองรับสารอันตรายตอวัน (Total Maximum Daily Loading) ในแหลงนํ้า 

6) การประเมินคณุภาพตะกอนดินธารน้ําหรือตะกอนดินขุดลอกในเบื้องตน  กรณีสงสัยวามีการ
ปนเปอน  
- หากคาความเขมขนสารอันตรายในพื้นทีศ่ึกษามีคาเทากับหรือมากกวาคา TEC แสดงวา

สารอันตรายดังกลาวอาจมีอันตรายตอส่ิงมีชีวติที่อาศัยอยูในตะกอนดิน 
- หากคาความเขมขนสารอันตรายในพื้นทีศ่ึกษามีคาเทากับหรือมากกวาคา PEC แสดงวา

พ้ืนที่ดังกลาวมีการปนเปอนสูง และสารอันตรายดังกลาวมีแนวโนมการเปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในตะกอนดินสูง 

 

  อยางไรก็ตาม พ้ืนที่ที่มีความเขมขนพ้ืนถิน่ของโลหะหนักสูงกวาคา TEC อาจพิจารณาใช
คาความเขมขนพ้ืนถิ่นเปนคาอางอิงแทนได หรือใชคาความเขมขนพ้ืนถิ่นบริเวณเหนือนํ้าที่ยัง
ไมไดรับการปนเปอน 

 



58 

 คา SQGs ที่พัฒนาโดยวิธี Consensus-based ไดมีการนําไปใชในการพัฒนาเกณฑการฟนฟู
ตะกอนดินปนเปอนและการประเมินคุณภาพตะกอนดินในหลายพ้ืนที่ ไดแก การพัฒนาเกณฑการฟนฟู
ตะกอนดินปนเปอนโลหะหนัก PAHs PCBs และสารกําจัดศัตรูพืชสําหรับพ้ืนที่อาวอินเดียนา รัฐอินเดียนา 
(USEPA, 2006) การประเมินสภาพการปนเปอนสารอันตรายจําพวกโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง ตะก่ัว 
นิกเกิล สังกะสี) และPAHs ในตะกอนดินที่อาวเพรสค ไอล รัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งไดปดดําเนินการโรงไฟฟา
ถานหินและหยุดการปลดปลอยน้ําเสียปนเปอนจากชุมชนเปนเวลาสิบป ซึ่งพบวาทําใหตะกอนดินชั้นบนมี
ระดับการปนเปอนนอยลงและนอยกวาระดับที่พบวาทําใหเกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดินบอยคร้ัง 
(PECs) (Diz, 2005)  

 
การเลือกเกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินที่เหมาะสมไปใชขึ้นอยูกับปญหาคุณภาพตะกอน

ของพื้นที่ศึกษา หากตะกอนดินปนเปอนสารอันตรายเปนพิษ ควรทําการประเมินคุณภาพตะกอนดินกับ
ผูที่อาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากตะกอนดินปนเปอนน้ัน ไดแก สัตวหนาดินและปลา เปนตน หาก
พ้ืนที่ศึกษามีการปนเปอนตะกอนดินดวยสารอันตรายที่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตและถายทอดผานหวง
โซอาหาร ควรขยายขอบเขตการประเมินคุณภาพตะกอนดินกวางขึ้น ไดแก สัตวหนาดิน สัตวปา และ
มนุษย เปนตน และประเด็นที่สําคัญที่สุดในการประเมินพ้ืนที่ปนเปอน ไดแก ขอบเขตพื้นที่ปนเปอน 
และราคาประเมินการขจัดการปนเปอน เปนตน ควรเปนประเด็นที่สําคัญตอการเลือกเกณฑมาตรฐาน
ตะกอนดินที่เหมาะสมตอการประเมิน (McDonald and Ingersoll, 2002)  
 
5. สถานการณการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินของประเทศไทยโดยใชขอมูลทตุิยภูมิ

และขอมูลปฐมภูมิ (ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน)  
 

 จากการสืบคนขอมูลทุติยภูมิการปนเปอนโลหะหนักในประเทศไทย พบวามีการศึกษาการ
ปนเปอนในแถบชายฝงทะเลมาก ในขณะที่พบการปนเปอนโลหะหนักสูงในแหลงน้ําผิวดินที่รองรับน้ําชะ
จากพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมเหมืองแร เชน เหมืองสังกะสี ณ จังหวัดตากซ่ึงพบการปนเปอนแคดเมียม (Cd) 
สังกะสี (Zn) และตะกัว่ (Pb) ในปริมาณสูงในชวง 0.13-326, <5-36,580 และ 13-35,920 mg/kg 
ตามลําดับ ซึ่งสูงเกินคามาตรฐานตะกอนดิน ณ ระดับความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนา
ดิน (TEC) เปน 330, 300 และ 1000 เทาตามลําดับ และสูงกวาระดับความเขมขนทีพ่บวามักมี
ผลกระทบตอสัตวหนาดิน (PEC) เปน 65, 80 และ 280 เทาตามลําดับ แสดงวาระดับความเขมขน
แคดเมียม สังกะสี และตะกัว่ที่ปนเปอนในตะกอนดินบริเวณหวยแมตาว หวยแมกุอยูในระดับที่เปน
อันตรายตอสตัวหนาดินที่อาศัยในบรเิวณแหลงน้ําดังกลาว ในขณะที่การปนเปอนสารหนู (As) ในตะกอน
ดินธารน้ําที่อยูใกลแหลงเหมืองแรดีบุกเกาที่อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวามีสารหนูใน
ตะกอนดินอยูในชวง 0.09-6,600 mg/kg ซึ่งพบวาปรมิาณการปนเปอนสูงสุดสูงเกินระดับความเขมขนที่
พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC) กวา 670 เทา และสูงกวาระดับความเขมขนทีพ่บวามักมี
ผลกระทบตอสัตวหนาดิน (PEC) เปน 200 เทา แสดงวาระดับความเขมขนสารหนูที่ปนเปอนในตะกอน
ดินบริเวณดังกลาวอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสตัวหนาดินและระบบนิเวศนแหลงน้ําโดยรวมได   
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ขอมูลทุติภูมิที่มีการตรวจสอบการปนเปอนโลหะหนักในตะกอนดินแหลงนํ้าตางๆโดย
กรมควบคุมมลพิษและหนวยงานอ่ืนๆพบวา การปนเปอนของโครเมียม คอปเปอร เหล็ก แมงกานีส 
นิกเกิล มีคาการปนเปอนอยูในชวงดังนี้ 10.2 – 79.98 mg/kg (ดวงเดือนและคณะ, 2545), <0.12 – 
70.33 mg/kg (กรมควบคุมมลพิษ, 2548 และดวงเดือนและคณะ, 2545), 4.56 – 43.07 mg/kg (ดวง
เดือนและคณะ, 2545), 250 – 2,160 mg/kg (ดวงเดือนและคณะ, 2545), และ 2 – 36 mg/kg (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548) ซึ่งสูงกวาคา CB-TEC ไมเกิน 2.5 เทา สวนคาการปนเปอนของเหล็กและ
แมงกานีสไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคา CB-TEC ได เน่ืองจากไมมีการกําหนดคาไว ฉะนั้นจึง
นําไปเปรียบเทียบกับคา LEL (Lowest effect level) ของ Ontario โดยพบวาระดับการปนเปอนของ
แมงกานีสและเหล็กสูงกวาระดับความเขมขนต่ําสุดที่พบวาเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน (LEL: Lowest 
Effect Level) ถึง 4.7 และ 450 เทาตามลําดับ ซึ่งหมายถึงการปนเปอนโลหะหนักในแหลงน้ําทั่วไปอาจ
ยังไมสูงมากนัก อยางไรก็ตาม ควรมีการเฝาระวังและหามาตรการปองกันการรองรับโลหะหนักในแหลง
น้ําเพ่ิมขึ้น   
 สภาพการปนเปอนตะกั่ว (Pb) ในตะกอนดินธารน้ําบริเวณเหมืองแรตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวามีสารหนูในตะกอนดินในบริเวณกอนเหมืองอยูในชวง 133.5-1020.3 mg/kg บริเวณเหมืองอยูในชวง 
2,054.5-24,221.9 mg/kg และบริเวณหลงัเหมืองอยูในชวง 101.2-35,919 mg/kg ซึ่งพบวาปรมิาณการ
ปนเปอนสูงสุดสูงเกินระดับความเขมขนทีพ่บวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC) กวา 28.5, 670 
และ 1000 เทาตามลําดับ และสูงกวาระดับความเขมขนที่พบวามักมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (PEC) กวา 
8, 189 และ 280 เทาตามลําดับ แสดงวาระดับความเขมขนสารหนูทีป่นเปอนในตะกอนดินบรเิวณดังกลาว
อยูในระดับทีเ่ปนอันตรายตอสัตวหนาดินและระบบนเิวศนแหลงน้ําโดยรวมได  ทั้งน้ี คาความเขมขนต่ําสุด
ในบริเวณหลังเหมืองมาจากบริเวณน้ําตกซึ่งทําใหการสะสมของสารอันตรายในตะกอนดินนอย บริเวณหลัง
เหมืองอ่ืนๆนอกจากบริเวณนีมี้คาความเขมขนต่ําสุดอยูในชวง 350-4000 mg/kg ซึ่งสูงกวาคา TEC ถึง  10 
-112 เทา และสูงกวาคา PEC ถึง 3-31.5 เทา  

การตรวจสอบการปนเปอนสารอินทรียกลุม PAHs และสารกลุมออรกาโนคลอรีน พบวามีการ
ปนเปอนสารกลุม PAHs ในตะกอนดินจากคลอง (0.5-8.4 ug/kg DW) สูงกวาตะกอนดินในแมน้ํา ปาก
แมน้ํา และทะเล เน่ืองจากคลองรองรับการปลดปลอยสารอันตรายจากทองถนนในระยะใกลกวาแหลงน้ํา
อ่ืนๆ ดังมีการรายงานการพบ PAHs สูงในอากาศบริเวณขางถนนที่มีการจราจรหนาแนนในปเดียวกัน 
(ปพ.ศ. 2546) ซึ่งพบวาระดับความเขมขนนอยกวาปริมาณที่พบในแมน้ําโขง (25-280 ug/kg DW) 
อยางไรก็ตาม ระดับการปนเปอนดังกลาวยังไมสูงเกินระดับความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอ
สัตวหนาดิน (TEC) ในขณะที่การปนเปอนสารกลุมออรกาโนคลอรีน (Aldrin, Chlordane, Dieldrin, 
Endosulfan, Endrin, Heptachlor Epoxide, Lindane) ในตะกอนดินแมน้ําเจาพระยาตอนลางพบวาบาง
จุดมีการปนเปอน Lindane สูง หากคาความเขมขนเฉลีย่ของสารอันตรายทีพ่บมีคาสูงเกินระดับการ
ปนเปอนดังกลาวยังไมสูงเกินระดับความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC)  สวน
การตรวจสอบตะกอนดินในคลองรังสิตพบวามีคาสูงเกินระดับการปนเปอนดังกลาวยังไมสูงเกินระดับ
ความเขมขนที่พบวามักไมมีผลกระทบตอสัตวหนาดิน (TEC) ไมมากนัก จึงควรมีการเฝาระวังและหา
มาตรการลดการปนเปอนตอไป  สวนการปนเปอนสาร PCBs พบวามีการศึกษาในแหลงน้ําผิวดินนอย
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6. สรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาคุณภาพแหลงนํ้าในหลายสิบปที่ผานมาทําใหตระหนักไดวาตะกอนดินมีความสําคัญยิ่ง
ตอระบบนิเวศนแหลงนํ้า เน่ืองจากเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินและตัวออนของสัตวน้ําซ่ึงเปนตน
กําเนิดของหวงโซอาหารในแหลงน้ํา  และยังเปนแหลงสะสมสารอันตรายทีก่อใหเกิดอันตรายตอสัตว
หนาดิน  รวมทั้งเปนแหลงปลดปลอยสารอันตรายตอสัตวน้ําในระยะยาวได ดังนั้น จึงมีความจําเปนใน
การหาแนวทางบงชี้คุณภาพตะกอนดิน เพ่ือการรักษาระบบนิเวศนแหลงน้ําและการควบคุมแหลงกําเนิด
มลพิษที่กอใหเกิดการปนเปอนตอไป 

แนวทางการบงชี้คุณภาพตะกอนดินในเบื้องตนไดแก การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพตะกอนดิน  โดยหนวยงานตางๆไดมีการพัฒนาจากหลากหลายวธิีโดยการใชขอมูลที่แสดงถึง
ความเปนพิษจากสารอันตรายในตะกอนดิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศไทยมีขอมูลดังกลาวนอย
มากจึงพิจารณาถึงแนวทางอ่ืนซ่ึงไดแกการเฉลี่ยคามาตรฐานตะกอนดินที่พัฒนาจากวิธีที่เชื่อถอืได อัน
เปนแนวทางที่มีการนําไปใชทํานายคุณภาพตะกอนดินไดอยางมีประสิทธิภาพในรัฐฟลอริดาและรัฐอ่ืนๆ
มาใชในเบื้องตน ทั้งน้ี ประเทศไทยควรศึกษาและจัดทําฐานขอมูลที่แสดงถึงความเปนพิษจาก 
สารอันตรายในตะกอนดินในประเทศ เพ่ือยืนยันผลการทาํนายความเปนพิษของตะกอนดินและปรบัปรุง
เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินตอไป อีกทั้งควรจัดใหการตรวจวเิคราะหตะกอนดินเปนพารามิเตอรใน
การประเมินคณุภาพแหลงน้ํารวมดวย และควรจัดทําแนวปฏิบตัิในการประเมินคุณภาพตะกอนดินใน
แหลงน้ําธรรมชาต/ิบริเวณพืน้ที่ปนเปอนสารอันตราย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
ทดสอบความเปนพิษตะกอนดินในประเทศตอไป   
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