มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ประเภทการใชประโยชน
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
พารามิเตอร
เพื่อการอนุรักษ เพื่อการอนุรักษ เพื่อการเพาะเลี้ยง เพื่อการนันทนาการ
เพื่อการ
สําหรับเขตชุมชน
ทรัพยากร
แหลงปะการัง
สัตวน้ํา
อุตสาหกรรมและ
ธรรมชาติ
ทาเรือ
1. วัตถุลอยน้ํา
ไมเปนที่นา รังเกียจ
2. สี
ไมเปนที่นารังเกียจ
3. กลิ่น
ไมเปนที่นารังเกียจ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน 2 จากสภาพธรรมชาติ
4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เพิ่มขึ้นไมเกิน 1
เพิ่มขึ้นไมเกิน 1
จากสภาพธรรมชาติ
จากสภาพน้ําทะเล
จากสภาพธรรมชาติ
7.0-8.5
5. ความเปนกรด-ดาง
ลดลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 จากคาความโปรงใสต่ําสุด
6. ความโปรงใส
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกินผลรวมของคาเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ป บวกกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ยนั้นๆ
7. สารแขวนลอย
เปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10 ของคาความเค็มต่ําสุด
8. ความเค็ม
9. น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา
มองไมเห็น
10. ปโตรเลียม
ไมเกิน 1
ไมเกิน 0.5
ไมเกิน 5
ไฮโดรคารบอน
(ไมโครกรัม/ลิตร)
11. ออกซิเจนละลาย
ไมนอยกวา 4
ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 6
(มิลลิกรัมตอลิตร)
12. แบคทีเรีย
ไมเกิน 1000
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(MPN/100 มิลลิลิตร)
13. แบคทีเรีย
ไมเกิน 70
ไมเกิน 100
กลุมฟคัลโคลิฟอรม
(CFU/100 มิลลิลิตร)
14. แบคทีเรีย
ไมเกิน 35
ไมเกิน 35
กลุมเอ็นเทอโรคอกไค
(CFU/100 มิลลิลิตร)
18. ปรอทรวม
ไมเกิน 0.1
(ไมโครกรัม/ลิตร)
19. แคดเมียม
ไมเกิน 5
(ไมโครกรัม/ลิตร)
20. โครเมียมรวม
ไมเกิน 100
(ไมโครกรัม/ลิตร)

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (ตอ)

พารามิเตอร

21. โครเมียมเฮกซาวาเลนท
(ไมโครกรัม/ลิตร)
22. ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
23. ทองแดง
(ไมโครกรัม/ลิตร)
24. แมงกานีส
(ไมโครกรัม/ลิตร)
25. สังกะสี
(ไมโครกรัม/ลิตร)
26. เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)
27. สารหนู
(ไมโครกรัม/ลิตร)
28. ฟลูออไรด
(ไมโครกรัม/ลิตร)
29. คลอรีนคงเหลือ
(ไมโครกรัม/ลิตร)
30. ฟนอล (ไมโครกรัม/
31. ซัลไฟด
(ไมโครกรัม/ลิตร)
32. ไซยาไนด
(ไมโครกรัม/ลิตร)
33. พีซีบี
34. กัมมันตภาพรังสี
(เบคเคอเรลตอลิตร)
-กัมมันตภาพรังสีรวม
แอลฟา
- กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา
(ไมรวมคาโปตัสเซียม-40)
35. สารประกอบดีบุก
อินทรีย ชนิดไตรบิวทิล
(นาโนกรัม/ลิตร)

ประเภทที่ 1
เพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ประเภทการใชประโยชน
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
เพื่อการอนุรักษ เพื่อการเพาะเลี้ยง เพื่อการนันทนาการ
เพื่อการ
แหลงปะการัง
สัตวน้ํา
อุตสาหกรรมและ
ทาเรือ
ไมเกิน 50

ประเภทที่ 6
สําหรับเขตชุมชน

ไมเกิน 8.5
ไมเกิน 8
ไมเกิน 100
ไมเกิน 50
ไมเกิน 300
ไมเกิน 10
ไมเกิน 1
-

-

-

ไมเกิน 0.03
ไมเกิน 10
ไมเกิน 7
ตรวจไมพบ

ไมเกิน 0.1
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 10

ไมเกิน 0.01

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (ตอ)

พารามิเตอร

36. สารเคมีที่ใชในการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ชนิดที่มีคลอรีน
(ไมโครกรัม/ลิตร)
- อัลดริน
- คลอเดน
- ดีดีที
- ดิลดริน
- เอลดริน
- เอ็นโดซัลฟาน
- เฮปตาคลอร
- ลินเดน
37. สารเคมีที่ใชในการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ชนิดอื่น
- อะโรคลอร
- อะเมทธริน
- อะทราซีน
- คารบาริล
- คารเบนดาซิม
- คลอไพริฟอส
- ไซเปอรเมทธริน
- 2,4-ดี
- ไดเอรอน
- ไกลโฟเซท
- มาลาไธออน
- แมนโคเซบ
- เมทธิล พาราไธออน
- พาราไธออน
- โปรพานิล

ประเภทที่ 1
เพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ประเภทการใชประโยชน
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
เพื่อการอนุรักษ เพื่อการเพาะเลี้ยง เพื่อการนันทนาการ
เพื่อการ
แหลงปะการัง
สัตวน้ํา
อุตสาหกรรมและ
ทาเรือ

ไมเกิน 1.3
ไมเกิน 0.004
ไมเกิน 0.001
ไมเกิน 0.0019
ไมเกิน 0.0023
ไมเกิน 0.0087
ไมเกิน 0.0036
ไมเกิน 0.16

ตรวจไมพบ

ประเภทที่ 6
สําหรับเขตชุมชน

