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บทคัดย่อ: จากการศึกษาดินตะกอนระดับผิวจากอ่าวไทยจํานวน 45 ตัวอย่าง พบว่าท้องทะเลอ่าวไทยมีสภาพรีดิงซ ์ ดินตะกอนค่อน 
ข้างหยาบโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของอ่าวไทยตอนกลางที่ต่อเนื่องกับอ่าวไทยตอนบนจะหยาบที่สุด มีลักษณะเป็นทรายปนโคลนจน 
ถึงทราย ดินตะกอนในพื้นที่กลางอ่าวจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงกว่าพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ยกเว้นนอกชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.สงขลา 
มีสารอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 1.62±0.86 (0.56–3.95) โดยพบค่าสูงในแนวนอกชายฝั่ง จ.ชุมพร ถึง จ.สุราษฎร์ธานี และนอกชายฝั่ง 
จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ีสําหรับปรอทพบเฉลี่ย 33.7±12.7 (7.3–64.5) นาโนกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง และสารหนูพบเฉลี่ย 1.82±1.26 
(0.26–6.32) ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง  ปรอทและสารหนูในพื้นที่นอกชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช และกลางอ่าวทางตอนล่างของ 
พื้นที่ศึกษามีค่าสูงกว่าพื้นที่อื่น ขณะที่พื้นที่นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ี และพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยด้านล่างสุดของพื้นที ่
ศึกษามีค่าสูงกว่าพื้นที่อื่นเฉพาะปรอท ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา ระดับปรอทในดินตะกอนอ่าวไทยมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น 
ของกิจกรรมการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย เมื่อเทียบกับ Sediment Quality Guidelines ระดับของปรอทและสารหนูใน 
ดินตะกอนในอ่าวไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต   
คำสําคัญ: ดินตะกอน สารอินทรีย์ ขนาดตะกอน ปรอท สารหน ู
 

Abstract: Study of 45 surface sediment samples from the Gulf of Thailand revealed that the bottom of the Gulf 
of Thailand was in reducing condition. The sediments had coarse textures. The coarsest sediments as clayey 
sand to sand were found at the upper part of the central Gulf of Thailand where connecting to the upper gulf. 
High carbonate sediments were found in the middle of the gulf except the area off Rayong and Songkhla 
provinces. Average organic matter in sediments was at 1.62%±0.86% (0.56–3.95). High organic matter in 
sediments was found offshore from Chumporn to Suratthani and from Rayong to Chanthaburi provinces. Mercury 
was found at the average of 33.7±12.7 (7.3–64.5) ng/g dry weight. Average arsenic was found at 1.82±1.26 (0.26–
6.32) µg/g dry weight. High mercury and arsenic sediments were found offshore Nakornsithammarat province and 
at the middle of the central gulf, whereas offshore Rayong to Chanthaburi provinces and the lowest part of the 
study area only mercury was high. Increasing of mercury level in the sediment was found in the past 10 years 
coincidently with the increasing of petroleum activities in the Gulf of Thailand. With regard to Sediment Quality 
Guidelines, mercury and arsenic levels in the sediments of the Gulf of Thailand were considered as low as no 
toxic to biota. 
Keywords: sediment, organic matter, grain size, mercury, arsenic 
 

บทนำ 
ปรอท (mercury; Hg) และสารหน ู (arsenic; As) เป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง และปนเปื้อนอยู่ในแอ่งกา๊ซธรรมชาติ 

และน้ํามันหลายแหล่ง (Olsen, 1998) ขณะที่ปรอทอินทรีย์เป็นรูปแบบที่มีความเป็นพิษสูง แต่รูปแบบอินทรีย์ของสารหนูเป็นรูปแบบ 
ที่มีความเป็นพิษต่ํา (Smedley and Kinniburgh, 2002) โลหะหนักที่ปนเปื้อนในมวลน้ําจะถูกกําจัดออกไปสะสม (sink) อยู่กับดิน 
ตะกอน (Chester, 1993) การที่ดินตะกอนเป็นแหล่งรองรับและสะสมโลหะหนัก ทําให้ระดับความเข้มข้นของโลหะหนักที่มีอยู่ในดิน 
ตะกอนมีค่าสูงกว่าในมวลน้ําถึง 3-5 เท่า หรือมากกว่า (Bryan and Langston, 1992) อย่างไรก็ดี โลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน 
ตะกอนอาจจะกลายเป็นแหล่งที่มา (source) ของมลพิษที่ปนเปื้อนกลับเข้าสู่มวลน้ําได ้ เมื่อสมดุลเคม ี ณ รอยต่อระหว่างดินตะกอน 
ผิวหน้า (surface sediment) กับมวลน้ําเหนือผิวตะกอน (overlying water column) เปลี่ยนแปลงไป แหล่งก๊าซธรรมชาติและ 
น้ํามันในเอเซียมักมีปรอทปนเปื้อนสูงกว่าพื้นที่อื่นของโลก ในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันในอ่าวไทยก่อให้เกิดการปน 
เปื้อนของปรอท (Wilhelm et al., 2008) และสารหน ู (Lothongkum, 2011)  การปนเปื้อนของสารหนูและปรอทในอ่าวไทยและ 
พื้นที่ชายฝั่ง จึงมีแหล่งที่มาจากทั้งจากกิจกรรมบนแผ่นดิน (land-based source) และการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2541ก; 2541ข; Sirinawin and Sompongchaiyakul, 2004) ปริมาณปรอทและสารหนูที่พบในพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวไทยที่เคยม ี
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รายงานไว้ก่อนหน้านี้ แสดงไว้ในตารางที ่1 จากการประเมินการปนเปื้อนของปรอทในดินตะกอนพบว่าไม่แตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่ 
ยกเว้นในทะเลน้อยที่เป็นพรุน้ําจืดและดินตะกอนมีสารอินทรีย์สูงจึงทําให้มีปรอทสะสมอยู่สูง แม้ว่าพื้นที่นี้จะมีความเป็นธรรมชาติมาก 
กว่าพื้นที่อื่น (Sompongchaiyakul and Sirinawin, 2006) สําหรับสารหนู กรมควบคุมมลพิษรายงานไว้ว่าพบสารหนูในดินตะกอน 
และปากแม่น้ําปัตตาน ีจังหวัดปัตตานี  56.4 และ 42.9 µg/g dry weight ในปี 2541 และ 80.0 และ 47.0 µg/g dry weight ในปี 
2544 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546ก) ซึ่งมีค่าสูงเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับงานของ ธัญชนก จันทร์คง (2551) ที่วิเคราะห์ดินตะกอน 
ทะเลสาบสงขลาตอนในนอกปากทะเลสาบสงขลาและอ่าวปากพนัง และงานของ Sompongchaiyakul and Sirinawin (2006) 
ที่วิเคราะห์ดินตะกอนทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา  สําหรับการปนเปื้อนของสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทยทั้งอ่าวยังไม่เคยมีรายงาน  
 
วิธีการศึกษา 

เก็บตัวอย่างดินตะกอนผิวหน้าจาก 45 สถาน ีในการสํารวจโดยเรือ M.V. SEAFDEC เมื่อวันที ่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 
พ.ศ. 2556 ระหว่างละติจูดที่ 7º20´ ถึง 12º30´เหนือ และลองจิจูดที ่99º40´ ถึง 102º20´ ตะวันออก (รูปที ่1) โดยใช้บอกซ์คอเรอร ์
(box corer) ใช้ช้อนพลาสติกตักตัวอย่างดินตะกอนระดับผิว (0–10 ซม.) บรรจุตัวอย่างลงในถุงซิบล๊อค (zip lock bag) รีดอากาศ 
ออก ปิดผนึกให้แน่น และสวมทับด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เก็บรักษาตัวอย่างโดยการแช่แข็ง (Loring and Rantala, 1992) 
ทําตัวอย่างดินตะกอนให้แห้งด้วยวิธีการทําแห้งเยือกแข็ง (freeze dry) เลือกเศษไม้เศษเปลือกหอยขนาดใหญ่ออก แบ่งดินตะกอนเป็น 
2 ส่วน ส่วนหนึ่งนํามาวิเคราะห์ทางตะกอนวิทยาโดยหาองค์ประกอบขนาดด้วยวิธีร่อนเปียกและปิเปต (wet sieving/pipette 
method) (Sompongchaiyakul, 1989) อีกส่วนสําหรับใช้วิเคราะห์ทางเคม ี นํามาบดให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่งอะเกต 
(agate mortar) ก่อนนําไปวิเคราะห์อินทรียวัตถุโดยวิธีวอลค์ก-ีแบลค์ก (Walkley-Black method) (Loring and Rantala, 1992)  
และแคลเซียมคาร์บอเนตโดยวิธีไตเตรตกรด-เบส (acid-base titration) (Sompongchaiyakul, 1989)    

วิเคราะห์ปรอททั้งหมด โดยย่อยสกัดดินตะกอนด้วยกรด ออกซิไดซ์ปรอทอินทรีย์ทั้งหมดในสารละลายให้อยู่ในรูปปรอท 
อนินทรีย ์รีดิวซ์ปรอททุกรูปให้เป็นไอปรอท (Hg0) (Bloom and Crecelius, 1987; US-EPA, 2001) วัดปริมาณไอปรอทโดยเทคนิค 
อะตอมมิคแอบซอบชันสเปคโตรสโคปีแบบไอเย็น (Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy; CVAAS) ด้วยเครื่องระบบ 
วิเคราะห์ปรอท Perkin Elmer รุ่น FIMS-400  
 
ตารางที ่1 ปริมาณปรอทและสารหนูที่พบในพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวไทย 

พื้นที ่
ปรอท (ng/g dry wt.) สารหน ู(µg/g dry wt.) 

อ้างอิง 
ช่วง เฉลี่ย ช่วง เฉลี่ย 

ทะเลสาบสงขลาตอนใน      ฤดูแล้ง  51 ± 36  3.2 ± 0.7 ธัญชนก จันทร์คง (2551)    
 ฤดูฝน  47 ± 26  5.2 ± 2.4  
นอกปากทะเลสาบสงขลา    ฤดูแล้ง  33 ± 22  6.9 ± 3.8  
 ฤดูฝน  26 ± 15  8.3 ± 3.4  
อ่าวปากพนัง ฤดูแล้ง  26 ± 13  8.9 ± 3.5  
 ฤดูฝน  23 ± 10  6.0 ± 1.9  
ทะเลน้อย 63 – 113 89 ± 15 5.7 – 10.8 8.2 ± 1.7 Sompongchaiyakul and 

Sirinawin (2006) ทะเลสาบสงขลาตอนใน&ตอนกลาง 24 – 68 38 ± 11 3.7 – 10.8 5.9 ± 1.5 
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 27 – 110 49 ± 15 5.1 – 25.7 10.7 ± 5.5 
ชายฝั่งสมุทรปราการ 54 – 188    กรมควบคุมมลพิษ (2545) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 – 293     
ปากคลองกระแดะ  ปี 2541    56.4 กรมควบคุมมลพิษ (2546ก) 
   จ.สุราษฎร์ธาน ี ปี 2544    80.0  
ปากแม่น้ําปัตตานี  ปี 2541    42.9  
   จ.ปัตตานี   ปี 2544    47.0  
อ่าวไทยตอนบน  < 2 – 92 34 ± 27   Buakaew (2008) 
อ่าวไทยตอนกลางและตอนล่าง 7 – 50 24 ± 9   
อ่าวไทยตอนบน 7 – 94 27 ± 21   เบญจวรรณ แสนสิทธิสกุลเลิศ 

และคณะ (2557) อ่าวไทยตอนกลาง 11 – 105 44 ± 23   
อ่าวไทยตอนล่าง 8 – 78 23 ± 10   
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รูปที ่1 สถานีเก็บตัวอย่าง 45 สถาน ีในอ่าวไทย 

 

วิเคราะห์สารหนู โดยย่อยสกัดดินตะกอนด้วยวิธีการ EPA method 3050B (US-EPA, 1996) วัดปริมาณสารหนูในสาร 
ละลายลายโดยเทคนิคไฮดรายเจเนอเรชันอะตอมมิคแอบซอบชันสเปคโตรสโคป ี (Hydride Generation Atomic Absorption 
Spectroscopy; HGAAS) ตรวจสอบความแม่นยําของการวิเคราะห์ในแต่ละตัวแปร โดยวิเคราะห์ตัวอย่างซ้ํา ร้อยละ 10 ของตัวอย่าง 
ทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เดกซ์โทรส (dextrose, C6H12O6) สําหรับการวิเคราะห์สาร 
อินทรีย ์ และวิเคราะห์ดินตะกอนอ้างอิงมาตรฐานที่มีค่าอ้างอิง (Certified Reference Material; CRM) MESS-3 ของ National 
Research Council of Canada สําหรับการวิเคราะห์ปรอททั้งหมดและสารหนู ด้วยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับตัวอย่าง 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ผลการศึกษาทางตะกอนวิทยาและทางเคมีของดินตะกอนจากอ่าวไทย สรุปไว้ในตารางที่ 2 รูปที ่ 2 แสดงการกระจายเชิง 

พื้นที่ของค่าพีเอช (pH) และศักย์ไฟฟ้า (Eh (mV)) ของดินตะกอนอ่าวไทย ท้องทะเลอ่าวไทยมีสภาพรดีิงซ์ ขนาดอนุภาคดินตะกอน 
ค่อนข้างหยาบ ส่วนใหญ่จะมีอนุภาคขนาดทราย (sand; >63 ไมโครเมตร) ขนาดทรายแป้ง (silt; 2–63 ไมโครเมตร) และขนาดดิน 
เหนียว (clay; <2 ไมโครเมตร) ในปริมาณพอๆ กัน จนถึงขนาดทรายแป้งปนโคลน (clayey silt) ดังรูปที ่3 ดินตะกอนบริเวณตอนบน 
ของอ่าวไทยตอนกลางที่ต่อเนื่องจากอ่าวไทยตอนบนจะหยาบที่สุด โดยมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน (clayey sand) จนถึงทราย 
(sand)  
 

ตารางที ่2 ลักษณะทางกายภาพเคม ีตะกอนวิทยาและการปนเปื้อนของปรอทละสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทย ในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 
2556 
ตัวแปรสิ่งแวดล้อม ค่าต่ําสุด – ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน 
pH 7.10 – 7.72 7.49 ± 0.12 7.48 
Eh (mV) (-527) – (-211) (-361) ± 48 (-368) 
% Sand 0.6 – 85.0 29.1 ± 23.9 23.4 
% Silt 3.9 – 77.7 42.9 ± 19.9 46.6 
% Clay 9.7 – 51.6 28.0 ± 9.6 27.4 
% Calcium carbonate 8.9 – 53.2 18.2 ± 6.0 18.0 
% Oxidizable organic matter 0.56 – 3.95  1.62 ± 0.86 1.42 
Mercury (ng/g dry weight) 7.3 – 64.5 33.7 ± 12.7 32.7 
Arsenic (µg/g dry weight) 0.26 – 6.32 1.82 ± 1.26 1.52 
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รูปที่ 2 การกระจายเชิงพื้นที่ของพีเอช (pH) และศักยไ์ฟฟ้า (Eh; mV) ของดินตะกอนอ่าวไทย 

 

การกระจายเชิงพื้นที่ของแคลเซียมคาร์บอเนต (%CaCO3) และสารอินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ง่าย (%OM) ในดินตะกอน แสดงใน 
รูปที ่ 4 ส่วนมากดินตะกอนในพื้นที่กลางอ่าวจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณที่สูงกว่าพื้นที่ที่ใกล้ชายฝั่ง ยกเว้นบริเวณนอกชายฝั่ง 
จ.ระยอง และ จ.สงขลา ส่วนสารอินทรีย์มีมากในแถบนอกชายฝั่ง จ.ชุมพร ถึง จ.สุราษฎร์ธานี และนอกชายฝั่ง จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ี

 

 
 

รูปที่ 3 การกระจายขนาดอนุภาคทราย (>63 ไมโครเมตร) ทรายแป้ง (2–63 ไมโครเมตร) และดินเหนียว (<2 ไมโครเมตร) ในดินตะกอน 
              อ่าวไทย และชื่อดินตะกอนตาม Shepard (1954) 
 

การปนเปื้อนเชิงพื้นที่ของปรอท (Hg ในหน่วย ng/g dry weight) และสารหน ู (As ในหน่วย µ/g dry weight) ในดิน 
ตะกอน แสดงในรูปที ่ 5 จากรูปจะเห็นว่าพื้นที่นอกชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช และกลางอ่าวทางตอนล่างของพื้นที่ศึกษามีปรอท และ 
สารหนูสูงกว่าพื้นที่อื่น ขณะที่บริเวณที่ดินตะกอนมีปรอทสูงกว่าที่อื่นแต่สารหนูไม่สูง ได้แก ่พื้นที่นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ี
และพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย ด้านล่างสุดของพื้นที่ศึกษา   

หากเปรียบเทียบการปนเปื้อนของปรอทในดินตะกอนในการศึกษาครัง้นี ้ (พ.ศ. 2556) กับดินตะกอนที่เก็บตัวอย่างใน พ.ศ. 
2546 (ตารางที่ 1 และ 2) จะเห็นว่าดินตะกอนอ่าวไทยมีปรอทสูงขึ้นเล็กน้อย จากภาพเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในรูปที ่ 6 พบว่าพื้นที่ใน 
วงกลมและวงรี ในรูปที ่6 เป็นพื้นที่ที่มีค่าปรอทสูงกว่าพื้นที่อื่นในทั้งสองครั้งการศึกษา ขณะที่ในการศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่ที่มีปรอทในดิน 
ตะกอนสูงขึ้นได้แก่พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปที ่6   
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รูปที่ 4 การกระจายเชิงพื้นที่ของแคลเซียมคาร์บอเนต (%CaCO3) และสารอินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ง่าย (%OM) ในดินตะกอนอ่าวไทย 

 
น่าสังเกตว่า potential source ของปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทย น่าจะมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

ปิโตรเลียมซึ่งมีอยู่มากมายกลางอ่าวไทย นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งตะวันออก (จ.ชลบุร ีและ จ.ระยอง) ยังเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แถบชายฝั่ง จ.ระยอง เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติและอุตสหกรรม 
ปิโตรเคม ี นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ยังมีกิจกรรมการขนถ่ายน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุขึ้น 
ค่าปรอทที่สูงขึ้นในช่วง 10 ป ีที ่ผ่านมาสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย  

แม้ว่าในภาพรวมที่ไม่เฉพาะเจาะจงแหล่ง พบว่าค่าปนเปื้อนสูงสุดของทั้งปรอทและสารหนูในดินตะกอน จากการศึกษา 
ครั้งนี้และที่ผ่านมาจะไม่ได้สูงมากและยังอยู่ในระดับเดียวกับพื้นที่อื่นในโลกที่รายงานว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปนเปื้อน และเมื่อเทียบกับ 
Sediment Quality Guidelines ในตารางที่ 3 จะเห็นว่าระดับของปรอทและสารหนูในดินตะกอนในอ่าวไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่มี 
ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของปรอทในดินตะกอนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังที่เห็นในรูปที ่ 6 จึงสมควรอย่างยิ่ง 
ที่รัฐจะพึงมีกระบวนการและมาตรการในการระวังและลดการรั่วไหลของปิโตรเลียม หรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมการ 
ประกอบการด้านสํารวจขุดเจาะ ผลิต และขนถ่ายปิโตรเลียม ตลอดรวมถึงการคมนาคมทางเรือในอ่าวไทย 
 

 
 

รูปที่ 5 การปนเปื้อนเชิงพื้นทีข่องปรอท (Hg ในหน่วย ng/g dry weight) และสารหน ู(As ในหน่วย µ/g dry weight) ในดินตะกอนอ่าวไทย 
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รูปที่ 6 ภาพเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ของปรอท (Hg ในหน่วย ng/g dry weight) ที่ปนเปื้อนในดินตะกอนอ่าวไทย พ.ศ. 2546 และ 2556 (วงกลม 

          และวงร ี– พื้นที่ที่มีค่าปรอทในดินตะกอนสูงกว่าพื้นที่อื่นในทั้งสองครั้งการศึกษา และสี่เหลี่ยม – พื้นที่ที่มีค่าปรอทสูงในการศึกษาครั้งนี)้ 
 
ตารางที ่3   เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินตะกอนสําหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (µg/g dry weight) 

Guidelines ปรอท (ng/g dry weight) สารหนู (µg/g dry weight) อ้างอิง 

SQG-TEL [Florida DEP]1 130 7.24 MacDonald (1994) 
SQG-PEL [Florida DEP]2 700 41.6 
ISQG-low [Australia and New 
Zealand]1 

150 20 ANZECC & ARMCANZ 
(2000)  

ISQG-high [Australia and New 
Zealand]2 

1,000 70 

LCEL [Hong Kong]3 500 12 ETWB TCW (2002) 
UCEL [Hong Kong]4 1,000 42 

 

หมายเหต ุ  1  =  ค่าความเข้มข้นที่ไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต  
 2  =  ค่าความเข้มข้นที่อาจจะมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต   
 3  =  ค่าความเข้มข้นที่สามารถทําการขุดลอกตะกอนดินได ้  
 4  =  ค่าความเข้มข้นที่สามารถขุดลอกตะกอนดินได้ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 SQG =  Sediment Quality Guideline 
 ISQG =  Interim Sediment Quality Guideline 
 TEL =  Threshold Effect Level 
 PEL =  Probable Effect Level 
 LCEL  =  Lower Chemical Exceedance Level 
 UCEL  =  Upper Chemical Exceedance Level 

 
สรุปผลการศึกษา 

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีมาตรฐานคุณภาพดินตะกอน แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ ์ Sediment Quality Guidelines 
พบว่า ระดับปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทยทุกสถานีมีค่าต่ํา (ปรอทสูงสุด 64.5 นาโนกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง และสารหน ู
สูงสุด 6.32 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง) ก็ยังต่ํากว่าค่าเกณฑ์ที่ส่งผล (Effect Range) ที่กําหนดโดย US-EPA และค่า Interim 

Sediment Quality Values (ISQG) ที่ใช้ในออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ และฮ่องกง (ตารางที่ 3) ดังนั้นดินตะกอนอ่าวไทยยังเหมาะสม 
ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล อย่างไรก็ดี potential source ของปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทยน่าจะมีความ 
สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม เนื่องจากระดับของปรอทในดินตะกอนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีค่าเพิ่มขึ้นทั้งค่าเฉลี่ยและ 
ค่าสูงสุดที่พบ ซึ่งประจวบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของกิจกรรมดังกล่าวในอ่าวไทย จึงควรมีการติดตามการปนเปื้อนปรอทและสารหน ู
ในดินตะกอนผิวหน้าทั่วทั้งอ่าวไทยเป็นระยะๆ เพื่อกํากับดูแลการควบคุมขั้นตอนการผลิตและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่าง 
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ดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ตลอดรวมถึงการคมนาคมทางเรือในอ่าวไทย (ทั้งการขนส่งสินค้าและการประมง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นทีใ่กล ้
ฝั่งที่เป็นแหล่งประมงและแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ํา  
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