ภาคผนวก
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน
-----------------------------------------------------------------ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ตะกอนดิ น ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ”หมายถึ ง ชั้ น อนุ ภ าคที่ ส ะสมอยู บ นพื้ น แหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น
ประกอบดวย อินทรียวัตถุ หรือ อนินทรียวัตถุที่มีขนาดเล็ก เชน กรวด หิน ดิน ทราย ซึ่งผานกระบวนการสลายตัว
ตามธรรมชาติ ที่แขวนลอยและถูกพัดพาปะปนกับกระแสน้ํา หรือตกลงจากชั้นบรรยากาศสูแหลงน้ําผิวดิน และ
จมลงทับถมกันบริเวณพื้นดานลางของแหลงน้ําผิวดิน โดยแหลงน้ําผิวดินนั้นหมายรวมถึง แมน้ํา บึง หนอง
คลอง อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติอื่นๆ
“สั ตว หน าดิ น” หมายถึ ง สั ตว ที่ อาศั ยอยู ในหรื ออยู บนตะกอนดิ นหรื อพื้ นท องน้ํ า ส วนใหญ
ประกอบดวยสัตวจําพวกที่ไมมีกระดูกสันหลัง เชน ไสเดือนน้ํา หนอนแดง ตัวออนแมลงปอ และตัวออนแมลงชีปะขาว
เปนตน จัดเปนผูบริโภคระดับแรกของหวงโซอาหารและเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําขนาดใหญอื่น ๆ
“เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน” หมายถึง ระดับความเขมขน
สูงสุ ดของสารอั นตรายในตะกอนดิ นที่ สั ตวหน าดินสามารถอาศัยได โดยไมเกิ ดอั นตรายต อสั ตวหน าดินอย างมี
นัยสําคัญ
“เกณฑ คุ ณ ภาพตะกอนดิ น ในแหล งน้ํ าผิว ดิ น ดิ น เพื่ อคุ ม ครองมนุ ษ ย ผ านห ว งโซ อ าหาร”
หมายถึง ระดับความเขมขนสูงสุดของสารอันตรายในตะกอนดินที่มนุษยสามารถรับประทานสัตวน้ําจากแหลงน้ํา
ดังกลาว โดยไมเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยในระยะยาว
หมวด ๑
เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน
___________________________
ข อ ๒ กํ าหนดเกณฑ คุ ณภาพตะกอนดิ นในแหล งน้ํ าผิ วดิ นเพื่ อคุ มครองสั ตว หน าดิ น (น้ํ าหนั กแห ง)
ไวดังตอไปนี้
๒.๑ สารหนู (Arsenic) ตองไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๒ แคดเมียม (Cadmium) ตองไมเกิน ๐.๑๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๓ โครเมียม (Chromium) ตองไมเกิน ๔๕.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๔ ทองแดง (Copper) ตองไมเกิน ๒๑.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๕ ตะกั่ว (Lead) ตองไมเกิน ๓๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๖ ปรอท (Total Mercury) ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๗ นิกเกิล (Nickel) ตองไมเกิน ๒๗.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๘ สังกะสี (Zinc) ตองไมเกิน ๘๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๒.๙ พีเอเอชเอสทั้งหมด (Total PAHs) ตองไมเกิน ๑,๖๐๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๐ พีซีบีทั้งหมด (Total PCBs) ตองไมเกิน ๖๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๑ คลอรเดน (Chlordane) ตองไมเกิน ๓ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๒ ดีลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน ๒ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม

-๒๒.๑๓ ดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) ตองไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๔ เอ็นดริน (Endrin) ตองไมเกิน ๒ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๕ เฮปตาคลอร อิพอกไซด (Heptachlor Epoxide) ตองไมเกิน ๒.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๖ ลินเดน (Lindane or gamma-BHC) ตองไมเกิน ๒.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๗ ท็อกซาฟน (Toxaphene) ตองไมเกิน ๐.๑ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๘ อะซินฟอส เอธิล (Azinphos-ethyl) ตองไมเกิน ๐.๐๒ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๑๙ อะซินฟอส เมธิล (Azinphos-methyl) ตองไมเกิน ๐.๐๖ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๒๐ มาลาไธออน (Malathion) ตองไมเกิน ๐.๖๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๒.๒๑ อะทราซีน (Atrazine) ตองไมเกิน ๐.๓ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ขอ ๓ กรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน (Framework)
เพื่อการตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน มีดังนี้
๓.๑ เปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับเกณฑคุณภาพตะกอนดิน
ในแหลงน้ําผิวดิน หากพบวาต่ํากวาเกณฑ หมายถึง สารอันตรายมีโอกาสเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดินนอย
มาก ไมตองดําเนินการใดๆ แตหากพบวาสูงกวาเกณฑฯ ใหดําเนินการในขอถัดไป
๓.๒ เปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับคาความเขมขนสารอันตราย
ในตะกอนดิ น ที่ พ บในธรรมชาติ หากพบต่ํ ากว าค าที่ พ บในธรรมชาติ อ าจถื อ ว า ไม มี นั ย สํ าคั ญ และไม ต อ ง
ดําเนินการใด ๆ ทั้งนี้ หากพบวาสูงกวาคาที่พบในธรรมชาติ ใหดําเนินการในขอถัดไป
๓.๓ เปรียบเทียบความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับระดับที่ไมปลอดภัยตอ
สัตวหนาดิน โดยระดับที่ไมปลอดภัยตอสัตวหนาดิน มีดังนี้
๓.๓.๑ สารหนู (As) มากกวาหรือเทากับ ๓๓ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๒ แคดเมียม (Cd) มากกวาหรือเทากับ ๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๓ โครเมียม (Cr) มากกวาหรือเทากับ ๑๑๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๔ ทองแดง (Cu) มากกวาหรือเทากับ ๑๕๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๕ ตะกั่ว (Pb) มากกวาหรือเทากับ ๑๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๖ ปรอท (Total Hg) มากกวาหรือเทากับ ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๗ นิกเกิล (Ni) มากกวาหรือเทากับ ๕๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๘ สังกะสี (Zn) มากกวาหรือเทากับ ๔๖๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๙ พีเอเอชเอสทั้งหมด (Total PAHs) มากกวาหรือเทากับ ๒๓ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๐ พีซีบีทั้งหมด (Total PCBs) มากกวาหรือเทากับ ๐.๗ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๑ คลอรเดน (Chlordane) มากกวาหรือเทากับ ๐.๐๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๒ ดีลดริน (Dieldrin) มากกวาหรือเทากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๓ ดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) มากกวาหรือเทากับ ๐.๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๔ เอ็นดริน (Endrin) มากกวาหรือเทากับ ๐.๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๕ เฮปตาคลอร อิพอกไซด (Heptachlor Epoxide) มากกวาหรือเทากับ ๐.๐๒
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๖ ลินเดน (Lindane) มากกวาหรือเทากับ ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๓.๑๗ ท็อกซาฟน (Toxaphine) มากกวาหรือเทากับ ๐.๐๓ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

-๓- หากพบวาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบไมเกินระดับที่ไมปลอดภัย
ตอสัตวหนาดิน ใหพิจารณาดําเนินการเฝาระวัง
- หากพบวาความเขมขนสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบสูงกวาระดับที่ไมปลอดภัย
ต อสั ต ว ห น าดิ น ให พิ จ ารณาดํ าเนิ น การควบคุ ม การปลดปล อ ยสารอั น ตรายจากแหล งกํ าเนิ ด และ/หรื อ
ดําเนินการลดการปนเปอนสารอันตรายในตะกอนดินดวยการขุดลอก หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
ข อ ๔ ผู ประเมิ นควรศึ กษาป จจั ยที่ อาจส งผลต อศั กยภาพในการก อให เกิ ดอั นตรายต อสัตว หน าดิ น
เพิ่มเติมดวย เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพตะกอนดิน ดังนี้
๔.๑ ขนาดอนุภาคตะกอนดิน ใหแบงจําแนกขนาดอนุภาคตะกอนดินออกเปน ทรายหยาบ
(๐.๒ – ๒ มิล ลิเมตร) ทรายละเอียด (๐.๐๒ – ๐.๒ มิลลิเมตร) ทรายแป ง (๐.๐๐๒ – ๐.๐๒ มิ ลลิเมตร) และ
ดินเหนียว (นอยกวา ๐.๐๐๒ มิลลิเมตร) โดยดินเหนียว และทรายแปง จะสามารถยึดติดกับ สารอันตรายไดดี
ตามลําดับ
๔.๒ ปริมาณซั ล ไฟด (Acid Volatile Sulfide) ให เปรี ยบเที ยบปริมาณมวลโลหะหนั กทุกชนิ ด
ที่ สกั ดอย างต อเนื่ อง (ΣSimultaneously Extracted Metals: ΣSEMs) กั บ ปริม าณมวลซั ล ไฟด (Acid Volatile
Sulfide: AVS) ดังสมการ
- SEM ของโลหะหนักแตละชนิด = [ความเขมขนโลหะหนักในตะกอนดิน (µg/kg)]
(µmol/kg)
[มวลโมเลกุลตอโมล (µmol/kg)]
- ΣSEM = SEMCD + SEMCU + SEMPB + SEMNI + SEMZN + ½ SEMAG
โดย หาก ΣSEM > AVS หมายถึง โลหะหนักมีโอกาสเปนพิษตอสัตวหนาดิน แตถาหาก
ΣSEM < AVS หมายถึง โลหะหนักไมมีโอกาสเปนพิษตอสัตวหนาดิน
๔.๓ ปริ มาณอิ นทรี ย คาร บอน (Total Organic Carbon: TOC) ให ป รั บ ฐานความเข ม ข น
สารอินทรียในตะกอนดินและเกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินตามปริมาณอินทรียคารบอน เมื่อพบวา
ตะกอนดินมีปริมาณอินทรียคารบอนในระดับรอยละ ๐.๒ – ๑๐ และเปรียบเทียบคาความเขมขนสารอินทรียใน
ตะกอนดินที่ปรับฐานกับเกณฑคุณภาพตะกอนดิ นที่ ปรับฐาน หากพบวาความเขมขนสูงกวาเกณฑฯ แสดงวา
สารอิ น ทรี ย ดั งกล าวมี โอกาสเป น พิ ษต อสั ตว ห น าดิ น และหากพบว าความเข มข น ต่ํ ากว าเกณฑ ฯ แสดงว า
สารอินทรียดังกลาวไมมีโอกาสเปนพิษตอสัตวหนาดิน
ทั้งนี้ การปรับฐานความเขมขนตามปริมาณอินทรียคารบอน ทําไดดวยการนําคาความเขมขน
สารอันตรายในตะกอนดิน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) มาหารดวยสัดสวนของปริมาณอินทรียคารบอน (เชน 1% TOC มี
สัดสวนปริมาณอินทรียคารบอน เทากับ ๐.๐๑)
หมวด ๒
เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหาร
_________________________________________
ข อ ๕ เกณฑ คุ ณ ภาพตะกอนดิ น ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น เพื่ อ คุ ม ครองมนุ ษ ย ผ า นห ว งโซ อ าหาร
(น้ําหนักสารอินทรีย) สําหรับแหลงน้ําผิวดินที่มีการนําสัตวน้ํามาบริโภค ตองเปนไปดังนี้
๕.๑ อัลดริน (Aldrin) ตองไมเกิน ๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๒ คลอรเดน (Chlordane) ตองไมเกิน ๓๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๓ ดีลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน ๑๖.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๔ สารดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) ตองไมเกิน ๒๔ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม

-๔๕.๕ เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) ตองไมเกิน ๒,๙๐๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๖ เอ็นดริน (Endrin) ตองไมเกิน ๓๖๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๗ เฮปตาคลอร (Heptachlor) ตองไมเกิน ๓ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๘ เฮปตาคลอร อิพอกไซด (Heptachlor Epoxide) ตองไมเกิน ๑.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๙ ลินเดน (Lindane หรือ gamma-BHC) ตองไมเกิน ๑๑ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๐ ไมเร็กซ (Mirex) ตองไมเกิน ๐.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๑ ท็อกซาฟน (Toxaphene) ตองไมเกิน ๖.๕ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๒ เบนซ-เอ-แอนทราซีน (Benz[a]anthracene) ตองไมเกิน ๑,๐๘๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๓ เบนโซ-เอ-ไพรีน (Benzo[a]pyrene) ตองไมเกิน ๑๑๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๔ ไครซีน (Chrysene) ตองไมเกิน ๑๐๘,๐๐๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๕ ที ซีดี ดี (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรื อ TCDD) ตอ งไม เกิน ๐.๐๐๔
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๖ เฮ็กซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) ตองไมเกิน ๔๙๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๕.๑๗ เฮ็ กซะคลอโรบิ วตะไดอี น (Hexachlorobutadiene) ต องไม เกิ น ๔๒,๐๐๐ ไมโครกรั มต อ
กิโลกรัม
๕.๑๘ สารดี อี เอชพี (Bis (2-ethylhexyl) phthalate) หรื อ DEHP) ต อ งไม เ กิ น ๑,๐๗๐
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
โดยปรั บ ฐานเป น ความเข ม ข น สารอั น ตรายในตะกอนดิ น ต อ น้ํ า หนั ก อิ น ทรี ย ค าร บ อน
กอนเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหารตอไป
ดวยการนํ าคาความเขมข นสารอั นตรายในตะกอนดิ น (มิ ลลิกรัมต อกิโลกรัม) มาหารด วยสัดส วนของปริมาณ
อินทรียคารบอน (เชน 1% TOC มีสัดสวนปริมาณอินทรียคารบอน เทากับ ๐.๐๑)
ขอ ๖ กรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดินเพื่ อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหาร (Framework)
เพื่อการตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน มีดังนี้
๖.๑ หากพบตะกอนดิ น มี ค วามเข ม ข น ของมลสารสู ง เกิ น เกณฑ คุ ณ ภาพตะกอนดิ น
เพื่อคุมครองมนุษยผานหวงโซอาหาร ใหแจงเตือนการบริโภคสัตวน้ํา และ
๖.๒ ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษยเฉพาะพื้นที่ หากพบวามีความเสี่ยงสูงเกินระดับ
ยอมรับ ได ไดแก ความเสี่ ยงตอการเกิด มะเร็งสูงกวา ๑ ใน ๑๐๐,๐๐๐ หรือค าสั ดส วนความเสี่ยงอัน ตราย
(Hazard Quotient) มากกวา ๑ สําหรับสารไมกอมะเร็ง ใหดําเนินมาตรการควบคุมการปลดปลอยแหลงกําเนิด
มลสาร และ/หรือดําเนินการลดการปนเปอนมลสารในตะกอนดิน ดวยวิธีที่เหมาะสม
๖.๓ การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษยใหเปนไปตามแนวทางดังตอไปนี้
- Risk Assessment Guidelines for Superfund: Volume I - Volume III (US
EPA, 1989a, 1989b, 2001)
- Guidelines for Ecological Risk Assessment (US EPA, 1998)
- คูมือการประเมินความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการปนเปอนมลพิษในดินหรือ
น้ําใตดิน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๓)
- วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

-๕หมวด ๓
การวิเคราะหตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน
________________________
ขอ ๗ การเก็บตัวอยางตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน ใหเก็บดวยเครื่องมือเก็บตัวอยางทําจากวัสดุ
สังเคราะห หรือโลหะปลอดสนิม ที่ระดับ ความลึก ๐ - ๑๕ เซนติเมตรจากพื้ นผิว และรักษาสภาพตัวอยาง
ดวยการแช เย็ น ที่ อุณ หภู มิ ๔ องศาเซลเซี ยส กอนการวิเคราะห ในระยะเวลาไม เกิน ๒๘ วัน หรือแชแข็งที่
อุณหภูมิ - ๑๘ องศาเซลเซียส เพื่อการวิเคราะหในภายหลัง ทั้งนี้ วิธีการเก็บตัวอยางและอุปกรณในการเก็บตัวอยาง
จะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสาร ดังตอไปนี้
๗.๑ Methods for Collection, Storage and Manipulation of Sediments for Chemical
and Toxicological Analyses: Technical Manual (U.S. EPA, 2001)
๗ . ๒ Sediment Sampling Guide and Methodologies, 2nd Edition (Ohio EPA,
2012) ๗ .๓ Sediment Sampling and Analysis Plan Appendix (Washington Department of
Ecology, 2003)
๗.๓ Handbook for Sediment Quality Assessment: CSIRO, Bangor, NSW (Stuart et al.,
2005)
๗.๔ คู มื อ การเก็ บ ตั ว อย า งตะกอนดิ น (สํ า นั ก จั ด การกากของเสี ย และสารอั น ตราย
กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๓)
๗.๕ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๘ การเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะหสารอันตรายกลุมโลหะหนัก ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดใน Test Methods Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods SW-846 Method 3050B ขององค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ งแวดล อ มแห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. EPA, 1996) หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๙ การเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะหสารพีซีบีทั้งหมด (Total PCBs) ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดใน Test Methods Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods SW-846 Method 3540/3550 ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA, 1996) หรือวิธีการอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๑๐ การเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะหสารอันตรายกลุมสารอินทรีย ยกเวนสารพีซีบี
ทั้ งหมด (Total PCBs) ให ดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ กํ าหนดใน Test Methods Evaluating Solid Waste,
Physical/Chemical Methods SW-846 - Method 3540C/3550B/3545A ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอม
แหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA, 1996) หรือวิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ข อ ๑๑ การเตรี ย มและวิ เคราะห ตัว อยางตะกอนดิน วิเคราะห ป ริมาณคารบ อนอิน ทรียทั้ งหมด
(Total Organic Carbon) ให ดํา เนิ น การตามขั้น ตอนที่กําหนดใน Methods For The Determination Of
Total Organic Carbon (TOC) In Soils And Sediments ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(U.S. EPA, 2002)

-๖ข อ ๑๒ วิ ธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพตะกอนดิ น ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ให ใ ช วิ ธี ก ารทดสอบตาม
Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค ก ารพิ ทั ก ษ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ดังตอไปนี้
๑๒.๑ การตรวจสอบสารหนู (As) ในตะกอนดิ น ให ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรื อ วิ ธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry ห รื อ วิ ธี
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือวิธีAtomic Absorption - Gaseous Hydride
หรือวิธี Atomic Absorption - Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๒ การตรวจสอบแคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิ ล
(Ni) และสังกะสี (Zn) ในตะกอนดินใหใชวิธี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry
ห รื อ วิ ธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry ห รื อ วิ ธี Flame Atomic Absorption
Spectrophotometry หรือวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือวิธีอื่นที่ กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๓ การตรวจสอบปรอท (Total Hg) ในตะกอนดิ น ให ใช วิ ธี Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry ห รื อ วิ ธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry
ห รื อ วิ ธี Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) ห รื อ วิ ธี Atomic
Fluorescence Spectrometry - Mercury in Sediment and Tissue Samples หรื อวิ ธี อื่ น ที่ กรมควบคุ มมลพิ ษ
เห็นชอบ
๑ ๒ .๔ การตรวจสอบพี เอเอชเอสทั้ งหมด (Total PAHs) เบนซ -เอ-แอนทราซี น
(Benz[a]anthracene) เบนโซ-เอ-ไพรีน (Benzo[a]pyrene) และไครซีน (Chrysene) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas
Chromatography–Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ห รื อ วิ ธี Thermal Extraction/Gas
Chromatography/
Mass Spectrometry (TE/GC/MS) – Semivolatile Organic Compounds (PAHs and PCBs) ห รื อ วิ ธี High
Performance Liquid Chromatography - Polynuclear Aromatic Hydrocarbons หรื อวิ ธี Gas Chromatography/
Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry for Semivolatile Organics: Capillary Column หรื อ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑ ๒ .๕ การตรวจสอบ พี ซี บี ทั้ งห มด (Total PCBs) ใน ตะกอนดิ น ให ใช วิ ธี Gas
Chromatography - Polychlorinated Biphenyls (PCBs) หรือวิธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) - Semivolatile Organic Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๖ การตรวจสอบอั ล ดริ น (Aldrin) คลอร เ ดน (Chlordane) ดี ล ดริ น (Dieldrin)
สารดี ดี ที ทั้ งหมด (Total DDTs) เอ็ นโดซั ลแฟน (Endosulfan) เอ็นดริน (Endrin) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
เฮปตาคลอรอิพอกไซด (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และไมเร็กซ (Mirex) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี
Gas Chromatography - Organochlorine Pesticides หรื อ วิ ธี Gas Chromatography - Atomic Emission
Detection (GC/AED) ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile
Organic Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๗ การตรวจสอบท็อกซาฟน (Toxaphene) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography
- Organochlorine Pesticides หรื อวิ ธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile
Organic Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

-๗๑๒.๘ การตรวจสอบอะซิน ฟอสเอธิล (Azinphos-ethyl) ในตะกอนดิ น ให ใช วิธี Gas
Chromatography - Atomic Emission Detection (GC/AED) ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography –
Organophosphorus Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๙ การตรวจสอบอะซินฟอสเมธิล (Azinphos-methyl) และมาลาไธออน (Malathion)
ในตะกอนดิ น ให ใ ช วิ ธี Gas Chromatography - Atomic Emission Detection (GC/AED) หรื อ วิ ธี Gas
Chromatography – Organophosphorus Compounds หรื อวิ ธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) – Semi volatile Organic Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๑๐ การตรวจสอบอะทราซีน (Atrazine) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography –
Phenols หรือวิธี Gas Chromatography - Atomic Emission Detection (GC/AED) หรือวิ ธี Gas Chromatography –
Organophosphorus Compounds หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๑๑ การตรวจสอบสารที ซีดีดี (TCDD) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี High-Resolution Gas
Chromatography/ Low Resolution Mass Spectrometry (HRGC/LRMS) – Polychlorinated
Dibenzo-p-Dioxins (PCDD) and Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) หรื อ วิ ธี High-Resolution
Gas Chromatography/High - Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS) – Polychlorinated
Dibenzo-p-Dioxins (PCDD) and Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) หรื อ วิ ธี อื่ น ที่ ก รมควบคุ ม
มลพิษเห็นชอบ
๑๒.๑๒ การตรวจสอบเฮ็กซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี
Gas Chromatography - Organochlorine Pesticides หรื อ วิ ธี Gas Chromatography - Atomic Emission
Detection (GC/AED) ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography: Capillary Column Technique – Chlorinated
Hydrocarbons ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS) – Semivolatile Organic
Compounds ห รื อ วิ ธี Thermal Extraction/ Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS) –
Semi volatile Organic Compounds (PAHs and PCBs) ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography/Fourier
Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry for Semivolatile Organics: Capillary Column หรื อวิ ธี อื่ น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๑๓ การตรวจสอบเฮ็กซะคลอโรบิวตะไดอีน (Hexachlorobutadiene) ในตะกอนดิน ใหใช
วิ ธี Gas Chromatography – Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors หรื อ วิ ธี
Gas Chromatography: Capillary Column Technique – Chlorinated Hydrocarbons ห รื อ วิ ธี Gas
Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) – Volatile Organic Compounds หรื อ วิ ธี Vacuum
Distillation/Gas Chromatography/Mass Spectrometry (VD/GC/MS) – Volatile Organic
Compounds หรื อ วิ ธี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Semivolatile Organic
Compounds หรื อ วิ ธี Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry
for Semi volatile Organics: Capillary Column หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
๑๒.๑๔ การตรวจสอบสารดีอีเอชพี (DEHP) ในตะกอนดิน ใหใชวิธี Gas Chromatography/
Electron Capture Detection (GC/ECD) – Phthalate Esters ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS) - Semi volatile Organic Compounds ห รื อ วิ ธี Gas Chromatography/Fourier
Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry for Semi volatile Organics: Capillary Column หรื อ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

