การเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล
เรียบเรียงโดย นายรุจิกร เสรีรมย
สวนแหลงน้ําทะเล
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา โดยสวนแหลงน้ําทะเล ไดเริ่มดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทะเลในโครงการ
ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพน้ํ าทะเลชายฝงและสิ่ งแวดลอมทางทะเลทั่วประเทศ มาตั้งแต 2540 – ปจจุบั น
เพื่อประเมินสถานการณคุณภาพน้ําทะเลในพื้นที่ชายฝงทั่วประเทศโดยมีแผนการออกสํารวจเก็บตัวอยางน้ํา
ทะเล ปละ 2 ครั้ง โดยปจจุบันมีจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 210 จุด ซึ่งป 2560 กําหนดเก็บตัวอยาง ดังนี้ ครั้งที่ 1
ชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม และครัง้ ที่ 2 ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง เพื่อใชเปนมาตรฐานกลางใน
การควบคุมคุณภาพน้ําทะเลชายฝงมาเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งเห็นวามาตรฐานดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพ
ทางเศรษฐกิ จ สั งคม รวมทั้ งความก าวหน าทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดพิจารณาทบทวนความเหมาะสม และปรับปรุงมาตรฐานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝง ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 และกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล1
คํานิยาม
“น้ําทะเล ” หมายถึง หมายความวา น้ําทั้งหมดในเขตนานน้ําไทย แตไมรวมถึงน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
“น านน้ํ าไทย ” หมายความว า บรรดาน านน้ํ าที่ อ ยู ภ ายใต อํ านาจอธิ ป ไตยของประเทศไทยตาม
กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
“เขตกันชน ” หมายความวา เขตรอยตอระหวางประเภทการใชประโยชนคุณภาพน้ําทะเล โดยเขต
กันชนมีพื้นที่นับตั้งแตแนวแบงเขตคุณภาพน้ําทะเลดานที่มีคุณภาพน้ําทะเลต่ํากวาออกไปเปนระยะ 500 เมตร
ติดตอกันเปนเสนขนาน1
ประเภทการใชประโยชนคุณภาพน้ําทะเล แบงออกเปน 6 ประเภท
(1) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก แหลงน้ําทะเลที่มิไดจัดไวเพื่อการใช
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเปนแหลงน้ําทะเลตามธรรมชาติสําหรับเปนที่แพรพันธุ หรืออนุบาล
ของสัตวน้ําวัยออน หรือเปนแหลงอาหาร หรือที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา พืช หรือหญาทะเล
(2) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงประการัง ไดแก แหลงน้ําทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขต
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ในรัศมี แนวราบกั บ ผิ ว น้ํ า นั บ จากเสน ตรงที่ ล ากตั้งฉากกั บ เสน ที่ เชื่อมจุด นอกสุด ของแนว
ปะการังออกไปเปนระยะ 1,000 เมตร
(3) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศ กําหนดใหเปนพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามกฎหมายวาดวยการประมง
(4) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดใหเปนเขตเพื่อการวายน้ํา หรือใชประโยชนเพื่อการนันทนาการทางน้ํา
(5) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทาเรือ ไดแก แหลงน้ําทะเลที่อยูประชิดกับเขตนิคม
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตาม
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กฎหมายวาดวยโรงงาน เขตท าเรือตามกฎหมายวาดวยการเดิน เรือในนานน้ํ าไทย ทาเรือหรือท าเทียบเรือ
แลวแตกรณี โดยมีขอบเขตนับตั้งแตแนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา
(6) คุ ณ ภาพน้ํ าทะเลสํ าหรั บ เขตชุ ม ชน ได แ ก แหล ง น้ํ าทะเลที่ อ ยู ป ระชิ ด กั บ ชุ ม ชนที่ มี ป ระกาศ
กําหนดใหเปนเทศบาลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต คือ เขต
เทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะที่ ติด กับ ชายฝ งทะเล นั บ ตั้ งแตแนวน้ํ าลงต่ําสุ ด
ออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนบราบกับผิวน้ํา1
พื้นที่ทับซอนและเขตกันชน
(ก) ในกรณี เขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่ อการอุตสาหกรรมและทาเรือ หรือคุณภาพน้ํ าทะเลสําหรับเขต
ชุมชนทับซอนกับเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือการนันทนาการ
แลวแตกรณี มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตพื้นที่ทับซอนดังกลาวใหเปนไปตาม คามาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลประเภทที่มีคาเขมงวดมากที่สุด
(ข) การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเล จะตองกําหนดเขตกันชน (Buffer zone) ระหวางคุณภาพน้ํา
ทะเลแตละประเภทไวดวย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชน (Buffer zone) จะตองมีคาไมเกินกวา
คาเฉลี่ยระหวางคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่อยูติดตอกันเวนแต
1. การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลประเภทใดประเภทหนึ่งไมไดกําหนดคามาตรฐานคาใดคาหนึ่งไว
คามาตรฐานน้ํ าทะเลในเขตกั นชนจะต องมีคาไม เกินไปกวาคามาตรฐานคุณ ภาพน้ําทะเลตามประเภทของ
คุณภาพน้ําทะเลที่ไดมีการกําหนดไว
2. การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลใดกําหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลไว โดยหามเปลี่ยนแปลง
ไปจากคาเดิมตามธรรมชาติ คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชนตองมีคาไมเกินครึ่งหนึ่งของคามาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่มีการกําหนดไวเปนตัวเลข1
วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ระดับความลึกตางๆ
1. หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ํานอยกวาหรือเท ากับ 1 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ํ าทะเล ที่
ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ํา
2. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกนอยกวา 5 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร และ
สูงจาก ทองน้ํา 1 เมตร แลวนํามาผสมรวมกัน
3. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง 5-20 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร
กึ่งกลางน้ํา และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร แลวนํามาผสมรวมกัน
4. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง 20-40 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ํ าทะเลที่ความลึก 1
เมตร 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร แลวนํามาผสมรวมกัน
5. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง 40-100 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1
เมตร 20 เมตร 40 เมตร 80 เมตร และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร แลวนํามาผสมรวมกัน
6. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกวา 100 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร ที่
ทุก ๆ ความลึก 50 เมตร และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร แลวนํามาผสมรวมกัน
เวนแต แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุมเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ใหเก็บตัวอยางที่
ระดับความลึกใตผิวน้ํา 30 เซนติเมตร สําหรับวัตถุลอยน้ํา สี ความโปรงใส น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา ไมตอง
เก็บตัวอยาง แตใหตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ
ทั้งนี้ ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลในชวงเวลาตั้งแตน้ําลงถึงน้ําลงต่ําสุด เฉพาะในบริเวณที่ไดรับอิทธิพล
จากน้ําขึ้นน้ําลง1
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รูปที่ 1 เครื่องมือในการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล

รูปที่ 2 ขวดเก็บตัวอยางน้ําทะเล
รูปที่ 3 แบบฟอรมบันทึกขอมูลภาคสนาม
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ําทะเล
1. บันทึกขอมูลสภาพแวดลอมลงแบบฟอรมบันทึกขอมูลภาคสนาม
2. เก็บแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม และแบคทีเรียกลุมเอ็นเทอโรคอกไค
3. เก็บปโตรเลียมไฮโดรคารบอนที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร
4. วัดความลึกโดยใชลูกดิ่งวัดความลึก
5. วัดคาความโปรงแสงโดยใช Secchi Disc
6. เก็บตัวอยางน้ําทะเลโดยใช Water Sampler
7. วัดคา ความเปนกรด – ดาง ความนําไฟฟา ความเค็ม และอุณหภูมิ โดยใชเครื่อง SCT Meter
8. วัดคา ออกซิเจนละลาย โดยใชเครื่อง DO Meter
9. นําตัวอยางน้ําทะเลที่ไดใสขวดเก็บตัวอยางที่เขียนขอมูลขางขวดเรียบรอยแลว
10. นําขวดตัวอยางน้ําทะเลแชน้ําแข็งเพื่อรักษาสภาพตัวอยาง
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รูปที่ 4 การใช Water Sampler เก็บตัวอยางน้ําทะเล
การเก็บตัวอยางตะกอนดิน
เครื่องตักหนาดิน (Grabs sampler) ใชสําหรับเก็บตัวอยางผิวหนาตะกอนดิน เพื่อศึกษา ลักษณะการ
กระจายตั วของตะกอนดิ น ในแนวระนาบ การใชเครื่องตักหนาดินเปน การเก็บ ตัวอยางตะกอนดิน บริเวณ
ผิวหนาของทองน้ําโดยที่ตะกอนชั้นบนถูกรบกวนนอยที่สุด โดยหลักการทํางานของเครื่อง คือ ขณะหยอน
เครื่องตั กหน าดิน ลงในน้ําปากเก็ บตะกอนจะเป ดอาออก เมื่อเครื่องมือลงไปถึงผิวหนาตะกอนดิน ปากเก็ บ
ตะกอน จึงจะปด โดยทั่วไปตัวเครื่องจะมีน้ําหนักพอสมควร เพื่อชวยในการขุดตะกอนดิน ทั้งนี้หากทะเลมีคลื่น
ลมสงบถึงมีคลื่นเล็กนอยควรใชเครื่องตักหนาดินขนาดเล็ก สวนจุดที่ทะเลมีคลื่นนอยถึงคลื่นปานกลาง ควรใช
เครื่องตักหนาดินขนาดใหญซึ่งหลักการสําคัญในการเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสม คือ ไมรบกวนโครงสราง
ของตัวอยางตะกอนดินบริเวณหนาดินจนถึงระดับความลึกที่ตองการ จากนั้นตักตะกอนดินสวนบนที่มีความ
หนา 2 เซนติเมตร เนื่องจากเปนการศึกษาแนวโนมการสะสมตัวของตะกอนดิน2

รูปที่ 5 ตัวอยางตะกอนดินที่เก็บโดยใช Grab Sampler
เอกสารอางอิง
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