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หรือการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการโม บด หรือยอยหิน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

“การทําเหมืองหิน” หมายความวา การประกอบกิจการระเบิดและยอยหิน ตามกฎหมายวาดวยแร

ขอ ๒ ในประกาศนี้

พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่น สะเทือนจากการทําเหมืองหิน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
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“คาระดับเสียงสูงสุด” หมายความวา คาระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งระหวาง
การตรวจวัดระดับเสียง โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ หรือ dB (A)
“คาระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง” หมายความวา คาระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเทาระดับเสียง
ที่เกิดขึ้นจริง มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง ๘ ชั่วโมง (๘ hours A-weighted Euivalent
Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยยอวา Leq ๘ hr โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ หรือ dB (A)
“คาระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง” หมายความวา คาระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเทา
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ hours A weighted Equivalent Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยยอวา Leq ๒๔ hr โดยมีหนวยเปน
เดซิเบลเอ หรือ dB (A)
“มาตรระดับเสียง” หมายความวา เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ ๖๕๑, ฉบับที่ ๘๐๔
หรือฉบับที่ ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ วาดวยเทคนิคไฟฟา ซึ่งเรียกโดยยอวา
ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเทา
มาตรฐาน ฉบับที่ ๖๑๖๗๒
“มาตรความสั่น สะเทือน” หมายความวา เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO ๔๘๖๖
ขอ ๓ ใหกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากการทําเหมืองหินไว ดังตอไปนี้
(๑) คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ
(๒) คาระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ไมเกิน ๗๕ เดซิเบลเอ
(๓) คาระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไมเกิน ๗๐ เดซิเบลเอ
ขอ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงจากการทําเหมืองหิน ใหทําตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจวัดคาระดับเสียงสูงสุด ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงเปนคา SPL
(Sound Pressure Level) ในขณะระเบิดหิน
(๒) การตรวจวั ดค า ระดั บ เฉลี่ย ๘ ชั่ วโมง ให ใ ชม าตรระดั บเสี ย งตรวจวัด ระดั บ เสี ย ง
อยางตอเนื่องตลอดเวลา ๘ ชั่วโมง ที่มีการโม บด และยอยหิน
(๓) การตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียง
อยางตอเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงใด ๆ
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(๔) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงใหตั้งในบริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือ
เขตประกอบการ หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) และในเขตที่มีการรองเรียน ตามวิธีการ
ที่ อ งค ก ารระหว า งประเทศ ว า ด ว ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization)
กําหนดไวตาม ISO Recommendation R ๑๙๙๖ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวใ นภาคผนวก ๑
ทายประกาศนี้
ขอ ๕ การคํานวณคาระดับเสียงจะตองเปนไปตามวิธีการที่องคการระหวางประเทศ วาดวย
มาตรฐาน (International Organization for Standardization) กําหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก ๒ ทายประกาศนี้
ขอ ๖ ใหกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหินไว ดังตอไปนี้
(๑) ความถี่ ๑ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร
(๒) ความถี่ ๒ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๙.๔ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร
(๓) ความถี่ ๓ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๖๗ มิลลิเมตร
(๔) ความถี่ ๔ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๕๑ มิลลิเมตร
(๕) ความถี่ ๕ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๔๐ มิลลิเมตร
(๖) ความถี่ ๖ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๓๔ มิลลิเมตร
(๗) ความถี่ ๗ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๙ มิลลิเมตร
(๘) ความถี่ ๘ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๕ มิลลิเมตร
(๙) ความถี่ ๙ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๓ มิลลิเมตร
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(๑๐) ความถี่ ๑๐ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๑) ความถี่ ๑๑ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๓.๘ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๒) ความถี่ ๑๒ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๕.๑ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๓) ความถี่ ๑๓ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๖.๓ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๔) ความถี่ ๑๔ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๗.๖ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๕) ความถี่ ๑๕ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๑๘.๘ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๖) ความถี่ ๑๖ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๐.๑ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๗) ความถี่ ๑๗ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๑.๔ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๘) ความถี่ ๑๘ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๒.๖ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๑๙) ความถี่ ๑๙ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๓.๙ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๐) ความถี่ ๒๐ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๕.๑ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๑) ความถี่ ๒๑ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๖.๔ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๒) ความถี่ ๒๒ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๗.๖ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
๐.๒๐ มิลลิเมตร
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และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

และการขจัด

ÓÚ ´ªµ¤ ÓÖÕÙ

(๒๓) ความถี่ ๒๓ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๒๘.๙ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๔) ความถี่ ๒๔ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๐.๒ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๕) ความถี่ ๒๕ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๑.๔ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๖) ความถี่ ๒๖ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๗) ความถี่ ๒๗ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๓.๙ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๘) ความถี่ ๒๘ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๕.๒ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๒๙) ความถี่ ๒๙ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๖.๔ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๐) ความถี่ ๓๐ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๗.๗ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๑) ความถี่ ๓๑ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๓๙.๐ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๒) ความถี่ ๓๒ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๐.๒ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๓) ความถี่ ๓๓ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๑.๕ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๔) ความถี่ ๓๔ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๒.๗ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๕) ความถี่ ๓๕ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๔.๐ มิลลิเมตรตอวินาที
๐.๒๐ มิลลิเมตร

Á¨n¤ ÒÓÓ °¸É ÒÓÖ 

®oµ ÓÔ
¦µ·µ»Á¬µ
ÓÚ ´ªµ¤ ÓÖÕÙ

¦³µ«  ª´¸É Ø ¡§«·µ¥ ¡.«. ÓÖÕÙ
¥¥» ·¥³Å¡¦´
¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

(๓๖) ความถี่ ๓๖ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๕.๒ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๗) ความถี่ ๓๗ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๖.๕ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๘) ความถี่ ๓๘ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๗.๘ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๓๙) ความถี่ ๓๙ เฮิรตซ ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๔๙.๐ มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด
ไมเกิน ๐.๒๐ มิลลิเมตร
(๔๐) ความถี่ตั้งแต ๔๐ เฮิรตซขึ้นไป ความเร็วของอนุภาคไมเกิน ๕๐.๘ มิลลิเมตรตอวินาที
และการขจัดไมเกิน ๐.๒๐ มิลลิเมตร
ขอ ๗ การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ใหทําในบริเวณขอบของ
เขตประทานบัตร หรือเขตประกอบการ หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตร
ความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐาน (International Organization
for Standardization) ที่ ISO ๔๘๖๖ โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN
๔๑๕๐ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ ทายประกาศนี้
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

Á¨n¤ ÒÓÓ °¸É ÒÓÖ 

ª·¸µ¦¦ªª´¦³´Á¸¥
Ò. µ¦ª´¦³´Á¸¥¦·Áª£µ¥°°µµ¦ (Outdoor Measurement)
µ¦·´Ê Å¤Ã¦Ã¢ °¤µ¦¦³´Á¸¥ª¦®nµµÎµÂ¡ ·É¨¼¦oµ®¦º°ª´»
¸ÉÎµÄ®oÁ·µ¦³o°Á¸¥°¥nµo°¥ Ô.Ö Á¤¦ Â¨³¼µ¡ºÊ Ò.Ó – Ò.Ö Á¤¦
Ó. µ¦¦ªª´¦³´Á¸¥¦·Áª£µ¥Ä°µµ¦ (Indoor Measurement)
µ¦·´Ê Å¤Ã¦Ã¢ °¤µ¦¦³´Á¸¥ª¦®nµµÎµÂ¡°¥nµo°¥ Ò Á¤¦ Â¨³
¦³¤µ Ò.Ö Á¤¦ µ®oµnµ Â¨³Ä®o¼µ¡ºÊ Ò.Ó – Ò.Ö Á¤¦

£µª Ò
oµ¥
¦³µ«¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
Á¦ºÉ° Îµ®¤µ¦µª»¤¦³´Á¸¥Â¨³ªµ¤´É ³Áº°µµ¦ÎµÁ®¤º°®·

Ã¥¸É Leq(T)
Leqi

= nµ¦³´Á¸¥n°ÁºÉ°ÄnªÁª¨µ T ´ÉªÃ¤
= nµÁ¨¸¥É ¦³´Á¸¥n°ÁºÉ° Ò ´ÉªÃ¤ Ä´ÉªÃ¤¸É i

Á¤ºÉ° LAi = nµ¦³´Á¸¥Ä®nª¥Á·Á¨Á° ÄnªÁª¨µ¸É i
fi = nªÁª¨µ¸ÉµÎ µ¦¦ªª´¦³´Á¸¥nª¸É i ·Á}¦o°¥¨³
°Áª¨µ¸ÉµÎ µ¦¦ªª´´Ê®¤
= (ti x ÒÑÑ)/T
Ã¥¸É ti = nªÁª¨µ¸É Îµµ¦¦ªª´¸É i ·Á}´ªÉ Ã¤
T = nªÁª¨µ¸ÉµÎ µ¦¦ªª´´Ê®¤ = ¦ti
Á¤ºÉ°®µnµ¦³´Á¸¥Á¨¸¥É »´ÉªÃ¤Åo ³®µnµ¦³´Á¸¥Á¨¸É¥ÄnªÁª¨µ T ´ÉªÃ¤
¹Éµ¤µ¦ÎµªÅoµ¤µ¦
n
Leq(T) = ÒÑ log Ò ¦ ÒÑ Ñ.Ò Leqi
T i =Ò

µ¦Îµªnµ¦³´Á¸¥Á¨¸É¥ (Equivalent Sound Level,Leq)
µ¤µ¦ÎµªÅoµ¤¤µ¦
n
Leq = ÒÑ log Ò ¦fi ÒÑ Ñ.Ò LAi
ÒÑÑ i=Ò

£µª Ó
oµ¥
¦³µ«¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
Á¦ºÉ° Îµ®¤µ¦µª»¤¦³´Á¸¥Â¨³ªµ¤´É ³Áº°µµ¦ÎµÁ®¤º°®·

= ÓÕ ´ÉªÃ¤
n
= ÒÑ log Ò ¦ ÒÑ Ñ.Ò Leqi
ÓÕ i=Ò

Leq (Ù) = ÒÑ log

n
Ò ¦ ÒÑÑ.Ò Leqi
Ù i =Ò

Ä¦¸¸É T = Ù ´ÉªÃ¤

Leq(ÓÕ)

Ä¦¸¸É T

-Ó-

£µªoµ¥Á®¤º°/sin

ª·¸µ¦¦ªª´ªµ¤´É ³Áº° (DIN ÕÒÖÑ)
Ò. µ¦·´Ê®´ªª´ªµ¤´É ³Áº°¡ºÊ· Ä®oÄo°» ¦r®¦º°ª´»°ºÉ Ä¤µÎµ
µ¦
¥¹®¦º°·´Ê ®´ªª´ªµ¤´É³Áº°Ä®o¤´É Ã¥o°ÎµÄ®o®ª´ ª´ªµ¤´É³Áº°Å¤nµ¤µ¦ ¥´
Á¨ºÉ°Å®ªµÎµÂ®n¸É·´Ê Ä ³¸É µÎ µ¦¦ªª´Åo
Ó. µ¦·´Ê ®´ªª´ªµ¤´É³Áº°µ°¦¸oµ°·É n°¦oµ Ä®oµÎ µ¦
¦ªª´¸É¦·Áªµ°¦¸¸É°¥¼n¦³´Á¸¥ª´¡ºÊ· ®¦º°µ°¦¸¸É¤¸ªµ¤¼µ¡ºÊ·
Å¤nÁ· Ñ.Ö Á¤¦ Ã¥Ä®oÎµµ¦¥¹®¦º°·´Ê ®´ªª´ªµ¤´É³Áº°Ä®o¤´É

£µª Ô
oµ¥
¦³µ«¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
Á¦ºÉ° Îµ®¤µ¦µª»¤¦³´Á¸¥Â¨³ªµ¤´É ³Áº°µµ¦ÎµÁ®¤º°®·
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„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¥

¢âÕ Ò

À¡«¥ Ò
∫∑∑—«Ë ‰ª

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

©∫—∫∑’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

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“μ‘
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¢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“‡™◊ÕÈ ‚√§μ“¡ª°μ‘°Õà π
(¢) °“√¢¬“¬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°√√¡

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

(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∑—ßÈ À¡¥ (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√å Õ’ ª Õ°‰´¥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 ‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√
(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à ‚§≈‘øÕ√å¡∑—ßÈ À¡¥ ¡’§“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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(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 ß‘Ë ¢Õß∑’‡Ë °‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å´ß÷Ë ®–∑”„Àâ ’ °≈‘πË
·≈–√ ¢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 (NO3) „πÀπà«¬‰π‚μ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ ı. ¡‘≈≈‘°√—¡
μàÕ≈‘μ√
(˘) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3) „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 CaCO3 ‰¡à‡°‘π°«à“
Ò ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ ·≈–„ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß
„π√Ÿª¢Õß CaCO3 ‡°‘π°«à“ Ò ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√
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°“√‡°Á∫μ—«Õ¬à“ßπÈ”‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æμ“¡¢âÕ Û ∂÷ß ¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√

(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¡∑—ßÈ À¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à 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 °÷ßË °≈“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‡§√◊ÕË ß«—¥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‚¡¥‘ø‡î §™—πË (Azide
Modification)
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¢âÕ ˘
¥—ßμàÕ‰ªπ’È

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

(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‡∫°…“
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(Ù) °“√μ√«® Õ∫§à “ ∫’ ‚ Õ¥’ „Àâ „ ™â «‘ ∏’ Õ –‰´¥å ‚ ¡¥‘ øî ‡ §™—Ë π (Azide
Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—πμ‘¥μàÕ°—π
(ı) °“√μ√«® Õ∫§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à ‚§≈‘øÕ√å¡∑—ßÈ À¡¥ ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à
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«∏‘ ¥’ ‘ ∑‘≈‡≈™—πË 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™—πË ‰¥‡√Á§ ·Õ ‰æ‡√™—πË
(Atomic Absorption - Direct Aspiration)
(Ò) °“√μ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑∑—ßÈ À¡¥ „Àâ„™â«∏‘ Õ’ –μÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—πË ‚§≈¥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 “ °— ¡ ¡— π μ¿“æ√— ß ’ „Àâ „ ™â «‘ ∏’ ‚ ≈«å ·∫Á § °√“«¥å
æ√ÁÕææÕ√å™Ëπ— πÕ≈ ‡§“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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(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ μÕπ∑’Ë Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˜)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˜
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πμ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“μ‘

¢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«¬
®oµ ÒÖ
¦µ·µ»Á¬µ
ÓÒ ¡§¬£µ¤ ÓÖÖÒ

oª¥{»´ ¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨ ÅonÁ¦·¤Â¨³¡´µªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦ °nµÁµ³
ÊÎµµµ¨´Ê °¦´Â¨³Á° Ä®o¤¸¦³··£µ¡Á¡¸¥¡°oµª·µµ¦ÊÎµµµ¨ ¹¤ª¦¦´¦»
®¨´  Ár  µ¦Á¨·  Äo ÊÎ µ µµ¨Ä®o Á ®¤µ³¤Â¨³°¨o ° ´  µµ¦r Ä {  » ´  ³´Ê 
°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ × (Ò) Â®n¡¦³¦µ´´·ÊÎµµµ¨ ¡.«. ÓÖÓÑ ¦´¤¦¸ªnµµ¦
¦³¦ª¦´ ¡ ¥µ¦¦¦¤µ· Â ¨³·É  Âª¨o ° ¤ Ã¥Î µ Â³Î µ °³¦¦¤µ¦ÊÎ µ µµ¨
°°¦³µ«Î µ®®¨´ ÁrÂ ¨³¤µ¦µ¦Äµª·  µµ¦Îµ ®¦´ µ¦j °´ o µµµ¦»
Â¨³µ¦j°´ÄÁ¦ºÉ°·ÉÂª¨o°¤Á}¡·¬Åªo ´n°Å¸Ê
o° Ò Ä®o¥Á¨·¦³µ«¦³¦ª°»µ®¦¦¤ ´¸É ÒÓ (¡.«. ÓÖÕÓ) °°µ¤
ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·ÊÎµµµ¨ ¡.«. ÓÖÓÑ
o° Ó µ¦j°´ÊÎµ£µ¥°Å®¨¨n°ÊÎµµµ¨
(Ò) n°ÊÎµµµ¨»n° o°¹ oµn°´ÊÂn°»´µ·ª·¨¹¨ÅÅ¤no°¥ªnµ
× Á¤¦ oª¥¸Á¤r¨oª®¦º°¸Á¤r¤¦µ¥ Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®oÊÎµ£µ¥°Å®¨¹¤¨ oµn°¦»
(Ó) Ä¦¸¸Én°ÊÎµµµ¨°¥¼nÄ¸É¨»n¤®¦º°°¥¼nÉÎµªnµ¦·Áª oµÁ¸¥³o°¦´¦·Áª¸É´Ên°
Ä®o¼ªnµ¦·Áª oµÁ¸¥Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®oÊÎµµ£µ¥°Å®¨Á oµ¤µÄ¦·Áª¸É´Ên°
(Ô) Ä¦¸¸Én°ÊÎµµµ¨·´ÊÁ¦ºÉ°¼ÊÎµÅ¢¢jµ o°Îµ¨µ°¦¸Á}µn°¦°µn°
ÊÎµµµ¨®µÅ¤no°¥ªnµ ÒÖ Á·Á¤¦ ¨»¤¡ºÊ¸ÉÅ¤no°¥ªnµ Ò µ¦µÁ¤¦ nªÄ¦¸¸Én°
ÊÎµµµ¨· ´Ê Á¦ºÉ° ¼ ÊÎµ ¤º° Ã¥ o °Îµ ¨µ°¦¸ Á}  µn° ¦°µn °ÊÎ µµµ¨®µ
Å¤no°¥ªnµ ÒÖ Á·Á¤¦ ¨»¤¡ºÊ¸ÉÅ¤no°¥ªnµ Õ µ¦µÁ¤¦ Â¨³¦°µn°³o°¤¸µ¦³µ¥ÊÎµ
°°µ¦·Áªn°
(Õ) Ä¦¸¸É³¦³´µ¦Äo n°ÊÎµµµ¨´Éª¦µªÃ¥µ¦°°Á¦ºÉ°¼ÊÎµ°°Å
³o°dµn°Ä®oÂn®µ Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®o·É®¹É·ÉÄ¨ÅÄn°

Á¦ºÉ° Îµ®®¨´ÁrÂ¨³¤µ¦µ¦Äµª·µµ¦Îµ®¦´µ¦j°´
oµµµ¦» Â¨³µ¦j°´ÄÁ¦ºÉ°·ÉÂª¨o°¤Á}¡·¬
¡.«. ÓÖÖÒ

¦³µ«¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·É Âª¨o°¤

Á¨n¤ ÒÓÖ °¡·Á«¬ ÙÖ 

®oµ Ò×
¦µ·µ»Á¬µ
ÓÒ ¡§¬£µ¤ ÓÖÖÒ

°o Ô »£µ¡ °ÊÎµµµ¨¸É³Äo¦·Ã£Åo
(Ò) ÊÎµµµ¨¸É³Äo¦·Ã£o°Á}ÊÎµ¸ÉÅonµµ¦ª·Á¦µ³®r»¨´¬³µ¦¤¦´¡¥µ¦
ÊÎµµµ¨®¦º°nª¦µµ¦°ºÉ ®¦º°°rµ¦ °¦´¸É¤¸®oµ¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦ª·Á¦µ³®r»¨´¬³ °ÊÎµ
®¦º°µ´°ºÉ¸ÉÅo¦´µ¦¦´¦°»£µ¡¤µ¦µ ¤°. 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) ®¦º°
µ´  ¸É  ¦¤¦´ ¡ ¥µ¦ÊÎ µ µµ¨Ä®o  ªµ¤Á®È  °µ¤®¨´  Ár ª· ¸  µ¦ Â¨³ÁºÉ ° Å ¸É
¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨Îµ®
(Ó) ÊÎµµµ¨¸É³Äo¦·Ã£ o°Á}ÊÎµµµ¨¸É¤¸»¨´¬³µµ¥£µ¡ Â¨³»¨´¬³
µÁ¤¸Å¤nÁ·Ár°»Ã¨¤¼»µ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ¤µ¦µÊÎµµµ¨¸É³Äo¦·Ã£Åo oµ¥¦³µ«¸Ê
(Ô) Äo°¸É¸É¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨Îµ® o°Îµµ¦ª·Á¦µ³®r®µ»¨´¬³¸ÉÁ}¡·¬
Ã¥Ä®o¤¸¦·¤µÅ¤nÁ·Ár°»Ã¨¤¼»µ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ¤µ¦µÊÎµµµ¨ ¸É³Äo¦·Ã£Åo
oµ¥¦³µ«¸Ê
(Õ) Ä¦¸¸É¤¸ªµ¤ÎµÁ}¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨ °µ´ÉÄ®oª·Á¦µ³®r»¨´¬³µ
´Á¦¸/Â¸Á¦¸¥ÈÅo Ã¥o°¤¸»¨´¬³µ´Á¦¸/Â¸Á¦¸¥ Å¤nÁ· ÁrÎµ®¸ÉÁ®¤µ³¤
µ¤¸ÉÎµ®Åªooµ¥¦³µ«¸Ê
o° Õ µ¦nµ»¨·¦¸¥rÄn°ÊÎµµµ¨
(Ò) ®¨´  µ¦Áµ³ÊÎ µ µµ¨ ®¦º °®¨´ µ¦·  ´Ê Á¦ºÉ° ¼ ÊÎ µµµ¨ ®¦º° ®¨´ µ¦n ° ¤
nª¦³° °Á¦ºÉ°¼ÊÎµµµ¨¸É°¥¼nÄ n°ÊÎµµµ¨ o°Îµµ¦nµ»¨· ¦¸¥rÄ n°ÊÎµµµ¨
¸É³ÄoÊÎµÁ¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£
(Ó) µ¦nµÁºÊ°»¨· ¦¸¥rÄn°ÊÎµµµ¨Ä®o¦³ÎµÃ¥µ¦ªÊÎµÄn°ÊÎµµµ¨ Ã¥Äo
¼¨°¦¸ ®¦º°pµ¨°¦¸ Á}´ª¥µnµÁºÊ°»¨·¦¸¥r Ã¥Ä®o¤¸ªµ¤Á o¤ o °¨°¦¸Å¤no°¥ªnµ
ÖÑ ¤·¨¨·¦´¤n°¨·¦
(Ô) £µ¥®¨´µ¦ªÊÎµÄn°ÊÎµµµ¨µ¤ (Ó) o°¨n°¥·ÊÅªoÅ¤no°¥ªnµ ÒÓ ´ÉªÃ¤
Â¨oª¼ÊÎµÄn°ÊÎµµµ¨°°·Ê®¤¨·É¨°¦¸
o° Ö Á¦ºÉ°¼ÊÎµµµ¨
(Ò) o°¨oµ°»¦r®¦º°·Ênª °Á¦ºÉ°¼ÊÎµÄ®o³°µn°Än¨ÅÄn°ÊÎµµµ¨
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®oµ ÒØ
¦µ·µ»Á¬µ
ÓÒ ¡§¬£µ¤ ÓÖÖÒ

¦³µ«  ª´¸É ÓÕ ¤¸µ¤ ¡.«. ÓÖÖÒ
°rª¦¦ Á¡»·
¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ª¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

(Ó) Äµ¦·´ÊÁ¦ºÉ°¼ÊÎµ»· ³o°°»n°¸Éµn°ÊÎµµµ¨¦³®ªnµÁ¦ºÉ°¼ÊÎµ´
´ªn°ÊÎµµµ¨Ä®oÂn Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®oÊÎµ ®¦º°¤¨µ¦°ºÉÄµ£µ¥°Á oµÅÄn°ÊÎµµµ¨Åo
o° × µ¦Á¨·ÄoÊÎµµµ¨
(Ò) n°ÊÎµµµ¨¸ÉÁ¨·ÄoÂ¨oª o°°»¨oª¥¸Á¤r®¦º°·Á®¸¥ª¦·»·Í ®¦º°ª´»°ºÉ
µ¤¸É¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨Îµ® Ã¥ÎµÂ³Îµ °³¦¦¤µ¦ÊÎµµµ¨
µ¦°» ¨n °ÊÎ µµµ¨oª ¥ª´ » µ¤ª¦¦®¹É  o °°»¨´Ê Ân o n° ¹ µn °
µ¤®¨´Ár ª·¸ µ¦ Â¨³ÁºÉ ° Å ¸É ¦¤¦´ ¡¥µ¦ÊÎ µµµ¨Î µ® Ã¥¤¸ nµÁµ³ÊÎµµµ¨
Á}¼oª»¤ ¦´·°Äµ¦°»¨n°ÊÎµµµ¨ ´Ê¸Ê o°ÎµÁ·µ¦£µ¥Äoµ¦Îµ´ ¼Â¨ °
¡´µÊÎµµµ¨¦³Îµo°¸É ®¦º°¡´µÁoµ®oµ¸É¼o¹É¡´µÊÎµµµ¨¦³Îµo°¸É¤°®¤µ¥
(Ó) nµÁµ³ÊÎµµµ¨µ¤ (Ò) o°Á}¼o¸É°·¸¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨ °°®´º°
¦´¦°Ä®o µ¤®¨´Ár ª·¸µ¦ Â¨³ÁºÉ°Å ¸É°·¸¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨Îµ®
(Ô) o°´Îµ¦µ¥µµ¦°»¨n°ÊÎµµµ¨ µ¤Â¸É¦¤¦´¡¥µ¦ÊÎµµµ¨Îµ®
Â¨o ª n  ¦µ¥µ´  ¨n µ ªÄ®o ¡ ´  µÊÎ µ µµ¨¦³Î µ o ° ¸É £ µ¥Ä Ø ª´  ´  Ân ª´  °»  ¨
n°ÊÎµµµ¨Â¨oªÁ¦È
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ÁrÎµ®¸ÉÁ®¤µ³¤
5 ( หนวยแพลทินัม-โคบอลต)
5 (หนวยความขุน )
7.0-8.5

ÁrÎµ®¸ÉÁ®¤µ³¤
(มิลลิกรัมตอลิตร)
เหล็ก (Fe)
ไมเกิน 0.5
แมงกานีส (Mn)
ไมเกิน 0.3
ทองแดง (Cu)
ไมเกิน 1.0
สังกะสี (Zn)
ไมเกิน 5.0
ซัลเฟต (SO4)
ไมเกิน 200
คลอไรด (Cl)
ไมเกิน 250
ฟลูออไรด (F)
ไมเกิน 0.7
ไนเตรท (NO3)
ไมเกิน 45
ความกระดางทั้งหมด (Total hardness as CaCO 3) ไมเกิน 300
ความกระดางถาวร
ไมเกิน 200
(Non-carbonate hardness as CaCO3)
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได
ไมเกิน 600
(Total dissolved solids)

¦µ¥µ¦

»¨´¬³µÁ¤¸

¦µ¥µ¦
สี (Color)
ความขุน (Turbidity)
ความเปนกรด-ดาง (pH)

»¨´¬³µµ¥£µ¡

1,200

Ár°»Ã¨¤¼»
(มิลลิกรัมตอลิตร)
1.0
0.5
1.5
15
250
600
1.0
45
500
250

Ár°»Ã¨¤¼»
15 (หนวยแพลทินัม- โคบอลต)
20 (หนวยความขุน )
6.5-9.2

¤µ¦µÊÎµµµ¨¸É³Äo¦·Ã£Åo
______________________________

Standard plate count
Most probable number of
Coliform organism (MPN)
E. coli

¦µ¥µ¦

»¨´¬³µ´Á¦¸/Â¸Á¦¸¥

สารหนู (As)
ไซยาไนด (CN)
ตะกั่ว(Pb)
ปรอท(Hg)
แคดเมียม(Cd)
ซีลีเนียม(Se)

¦µ¥µ¦

»¨´¬³¸ÉÁ}¡·¬
Ár°»Ã¨¤¼»
(มิลลิกรัมตอลิตร)
0.05
0.1
0.05
0.001
0.01
0.01

ตองไมมี

ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร

ÁrÎµ®¸ÉÁ®¤µ³¤

ÁrÎµ®¸ÉÁ®¤µ³¤
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี

®oµ ÒÙ
¦µ·µ»Á¬µ
ÓÒ ¡§¬£µ¤ ÓÖÖÒ

®¤µ¥Á®» :- Á®»¨Äµ¦¦³µ«Äo¦³µ«´¸Ê º° ÁºÉ°µ®¨´Ár Â¨³¤µ¦µ¦Äµª·µµ¦
Îµ®¦´µ¦j°´oµµµ¦» Â¨³µ¦j°´ÄÁ¦ºÉ°·ÉÂª¨o°¤Á}¡·¬ µ¤¦³µ«¦³¦ª°»µ®¦¦¤
´¸É ÒÓ (¡.«. ÓÖÕÓ) °°µ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·ÊÎµµµ¨ ¡.«. ÓÖÓÑ ¤ª¦¦´¦»®¨´Ár
µ¦Á¨·ÄoÊÎµµµ¨Ä®o¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Â¨³°¨o°´µµ¦rÄ{»´ Ã¥Îµ® ¼oª»¤µ¦°»¨
n°ÊÎµµµ¨µ¤ µ °n°ÊÎµµµ¨ ¨°¦´¦» o°ªµ¤Ä®o¤¸ ªµ¤¼ o°µ¤¤µ¦µ Ø ª·
Â¨³¤µ¦µ Ø ¦¸ Â®n¡¦³¦µ´´·ÊÎµµµ¨ ¡.«. ÓÖÓÑ ¹ÎµÁ}o°°°¦³µ«¦³¦ª¸Ê
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