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การกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา 
 

มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อเปนเปาหมายในการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม นี้จะตองอาศัยหลักวิชาการ และ
หลักการทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานโดยจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ 
เกี่ยวของ  

มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําเปนมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค  

1. เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําใหเหมาะสมกับการใชประโยชน และมีความปลอดภัยตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

2. เพื่ออนุรักษทรัพยากร และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ไดนําเสนอมาตรฐานคุณภาพแหลง น้ํา 2 ฉบับ คือ มาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดลงนามเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2537 
 
หลักการสําคัญในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา ไดแก การกําหนดคามาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพน้ําให
เหมาะสมกับการใชประโยชนการจัดแบงลักษณะการใชประโยชนของแหลงน้ํา และการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา  
 
คามาตรฐานคุณภาพน้ําที่ไดจัดทําขึ้น มีหลักเกณฑที่สําคัญดังนี้  

1. ความเหมาะสมตอการนํามาใชประโยชนในกิจกรรมตอละประเภทในกรณีที่แหลงน้ํานั้นมีการใช
ประโยชนหลายดาน (Multi Purposes) โดยคํานึงถึงการใชประโยชนหลักเปนสําคัญ ทั้งนี้ ระดับ
มาตรฐานจะไมขัดแยงตอการใชประโยชนหลายดานพรอมกัน  

2. สถานการณคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลักของประเทศและแนวโนมของคุณภาพน้ําที่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจาการพัฒนาดานตาง ๆ ในอนาคต  

3. คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษยและสัตวน้ําสวนใหญ  
4. ความรูสึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําหลักและ



ของประชาชนสวนใหญ  

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงคามาตรฐานในอนาคต จําเปนจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับการลงทุน
และภาวะทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมน้ํา ที่อยูในแผนการพัฒนาตลอดจนความเปนไปไดในเทคโนโลยีในการบําบัด
ของเสียและสารพิษจากแหลงกําเนิดของเสีย ซึ่งไดแก กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมดวย 

วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา  
 
เพื่อเปนแนวทางการรักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่คงสภาพดีเหมาะสมตอการใชประโยชนดานตาง ๆ และฟนฟู
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่เส่ือมโทรม หรือมีแนวโนมของการเสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีขึ้น  

เปาหมายในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน  

1. เพื่อใหมีการจัดทําแบงประเภทแหลงน้ําโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับการใช
ประโยชนของแหลงน้ํา  

2. เพื่อใหมีมาตรฐานคุณภาพน้ําและวิธีการตรวจสอบที่เปนหลักสําหรับการวางโครงการตาง ๆ ที่ตอง
คํานึงถึงแหลงน้ําเปนสําคัญ  

3. เพื่อรักษาคุณภาพแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งเปนตนน้ําลําธารใหปราศจากการปนเปอนจากกิจกรรมใด 
ๆ ทั้งส้ิน  

กรมควบคุมมลพิษไดประกาศ กําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินไปแลวจํานวน 26 สาย ไดแก  

แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง แมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก 

แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําสงคราม แมน้ําพอง แมน้ําชี แมน้ํามูล 

ลําตะคอง แมน้ําเพชรบุรี แมน้ําปากพนัง แมน้ําปตตานี แมน้ําตาป 

แมน้ําพุมดวง แมน้ําระยอง แมน้ําจันทบุรี แมน้ําตราด แมน้ําวัง 

แมน้ํายม แมน้ําปง แมน้ํานาน แมน้ํากก แมน้ําล้ี 

แมน้ําอิง แมน้ํากวง แมน้ําจาง แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 

แมน้ํานอย แมน้ําสะแกกรัง รายละเอียดเพิ่มเติม...  
 

 

 
 

 



การกําหนดประเภทแหลงน้ําผิวดิน 
 

ประเภท 
แหลงน้ํา 

การใชประโยชน 

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและ
สามารถเปนประโยชนเพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน 
(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน 
(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา 

ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทั่วไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม 
 

 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา1/ หนวย 
คา
ทาง
สถิติ 

เกณฑกําหนดสูงสุด2/ตามการแบง 
ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 

วิธีการตรวจสอบ 
ประเภท

1 
ประเภท

2 
ประเภท

3 
ประเภท

4 
ประเภท

5 

1.สี กล่ินและรส 
(Colour,Odour and 
Taste) 

- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 

2.อุณหภูมิ 
(Temperature) 

 ํซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(Thermometer) วัด
ขณะทําการเก็บ

ตัวอยาง 

3.ความเปนกรดและ
ดาง (pH) 

- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเปนกรด
และดางของน้ํา (pH 
meter)ตามวิธีหาคา
แบบ Electrometric 

4.ออกซิเจนละลาย 
(DO)2/ 

มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 

5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modificationที่
อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสเปนเวลา 5 วัน
ติดตอกัน 

6.แบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมทั้งหมด 
(Total Coliform 
Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 

P80 ธ 5,000 20,000 - - 
Multiple Tube 
Fermentation 
Technique 

7.แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม 
(Fecal Coliform 
Bateria)  

เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 

P80 ธ 1,000 4,000 - - 
Multiple Tube 
Fermentation 
Technique 



8.ไนเตรต (NO3)ใน
หนวยไนโตรเจน 

มก./ล. - ธ 5.0 - Cadmium Reduction 

9.แอมโมเนีย (NH3)ใน
หนวยไนโตรเจน 

มก./ล. - ธ 0.5 - 
Distillation 

Nesslerization 

10.ฟนอล (Phenols) 
มก./ล. - ธ 0.005 - 

Distillation,4-Amino 
antipyrene 

11.ทองแดง (Cu) 
มก./ล. - ธ 0.1 - 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

12.นิคเกิล (Ni ) 
มก./ล. - ธ 0.1 - 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

13.แมงกานีส (Mn) 
มก./ล. - ธ 1.0 - 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

14.สังกะสี (Zn) 
มก./ล. - ธ 1.0 - 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

15.แคดเมียม (Cd) 
มก./ล. - ธ 

0.005* 
0.05** 

- 
Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

16.โครเมียมชนิดเฮกซา
วาเลนท 
(Cr Hexavalent) 

มก./ล. - ธ 0.05 - 
Atomic Absorption -

Direct Aspiration 

17.ตะกั่ว (Pb) 
มก./ล. - ธ 0.05 - 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

18.ปรอททั้งหมด (Total 
Hg) มก./ล. - ธ 0.002 - 

Atomic Absorption-
Cold Vapour 
Technique 

19.สารหนู (As) 
มก./ล. - ธ 0.01 - 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

20.ไซยาไนด 
(Cyanide) 

มก./ล. - ธ 0.005 - 
Pyridine-Barbituric 

Acid 



21.กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 
-คารังสีแอลฟา(Alpha) 
-คารังสีเบตา(Beta) 

เบคเคอเรล/
ล. 

- ธ 
0.1 
1.0 

- Gas-Chromatography 

22.สารฆาศัตรูพืชและ
สัตวชนิด 
ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total 
Organochlorine 
Pesticides) 

มก./ล. - ธ 0.05 - Gas-Chromatography 

23.ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 1.0 - Gas-Chromatography 

24.บีเอชซีชนิดแอลฟา 
(Alpha-BHC) 

ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.02 - Gas-Chromatography 

25.ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.1 - Gas-Chromatography 

26.อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.1 - Gas-Chromatography 

27.เฮปตาคลอรและ
เฮปตาคลออีปอกไซด 
(Heptachor & 
Heptachlorepoxide) 

ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.2 - Gas-Chromatography 

28.เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 
ไมสามารถตรวจพบไดตาม 
วิธีการตรวจสอบที่กําหนด 

- Gas-Chromatography 
 

 
 

หมายเหต ุ: 1/กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที่ 2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภทที่ 1 ใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ และแหลงน้ําประเภทที่ 5 ไมกําหนดคา  
2/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด  



ธ เปนไปตามธรรมชาติ  
ธ’อุณหภูมิของน้าํจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
** น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ํซ องศาเซลเซียส  
P 20 คาเปอรเซ็นไทลที่ 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง  
P 80 คาเปอรเซ็นไทลที่ 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง  
มก./ล. มิลลิกรัมตอลิตร  
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  
วิธีการตรวจสอบเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association ,AWWA : 
American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของ
สหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนด  

แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 
 

 

การกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําภาคตางๆ 
 

แมน้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพ

น้ํา 
(กิโลเมตร จากปากแมน้ํา) 

ประเภท
คุณภาพ ของ
แหลงน้ํา 

(ตาม
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ํา 
ในแหลงน้ํา
ผิวดิน) 

แหลงที่มา 

ภาคกลาง  

1. แมน้ํา
เจาพระยา 

ชวงที่ 1 จากองคพระสมุทร
เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

4 
3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภท ของ
แหลงน้ํา ในแมน้ําเจาพระยา ตีพิมพใน ราชกิจจานุเบกษา 



ถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
หลังเกา (กิโลเมตรที่ 7 ถึง 62) 
ชวงที่ 2 จากศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีหลังเกา ถึง
ปอมเพชร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กิโลเมตร
ที่ 62 ถึง 142) 
ชวงที่ 3 จากปอมเพชร 
จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา ถึง
จุดเริ่มตนของแมน้ํา
เจาพระยา จังหวัดนครสวรรค 
(กิโลเมตรที่142 ถึง 379) 
 

2 
 

ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนที่ 62 ง ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2537  

2. แม
น้ําทาจีน  

ชวงที่ 1 จากปากแมน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ถึง ที่วา
การอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม (กิโลเมตรที่ 0 ถึง 82) 
ชวงที่ 2 จากที่วาการอําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงประตู
ระบายน้ําโพธิ์ พระยา อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี (กิโลเมตรที่82 
ถึง 202) 
ชวงที่ 3 จากประตูระบายน้ําโพธิ์
พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงบาน
ปากคลอง มะขามเฒา อําเภอวัด
สิงห จังหวัดชัยนาท (กิโลเมตรที่ 
202 ถึง 325) 
 

4 
3 
2 

 

3. แมน้ํา 
บางปะกง 
แมน้ํา
นครนายก 
และแมน้ํา

1. แมน้ําบางปะกง 
ตั้งแตปากแมน้ํา คลังน้ํามันของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงจุด

3 
3  
2 

 



ปราจีนบุรี บรรจบของแมน้ํานครนายก และ
ปราจีนบุรี ที่ตําบลบางแตน อําเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบุรี รวม
ระยะทาง 122 กิโลเมตร 
2. แมน้ํานครนายก 
ตั้งแตปากแมน้ําตําบลบางแตน 
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
ถึงบริเวณสะพานนครนายก พ.ศ. 
2508 ตําบลนครนายก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก รวม
ระยะทาง 84 กิโลเมตร  
3. แมน้ําปราจีนบุรี 
ตั้งแตปากแมน้ําตําบลบางแตน 
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
ถึงหนาวัดกระแจะ ตําบลทางาม 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รวม
ระยะทาง 63 กิโลเมตร 

4. แมน้ํา
แมกลอง  

บริเวณปากแมน้ํา (คลังน้ํามัน
เชลล) จังหวัดสมุทรสงคราม 
(กิโลเมตรที่ 0) ถึงบริเวณปาก
แพรก อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี (กิโลเมตรที่ 140) 

3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. แมน้ํา
สงคราม  

ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ํา
สงครามกับแมน้ําโขง บริเวณบาน
ไชยบุรี ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุ
เทน จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 0)
จนถึงบานหวยสงคราม ตําบลโซ 
อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย 
(กม.ที่ 189) 

3 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภท ของ

แหลงน้ํา ในลําตะคอง ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 
116 ตอนที่ 53 ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 

2. แมน้ํา ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําพอง 3 



พอง  กับแมน้ําชี บานกุยเชือก ตําบล
หนองบึง อําเภอโกสุมพิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (กม.ที่ 0)จนถึง
แมน้ําพองบริเวณทายเขื่อนอุบล
รัตน บานบอนกเขา ตําบลบานดง 
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
(กม.ที่ 140) 

3. แมน้ําชี ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําชีกับ
แมน้ํามูล บริเวณบานทาขอนไมยูง
ตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี (กม.ที่0) 
จนถึงแมน้ําชีบริเวณสะพานเวช
ศาสตร บานโนนนอย ตําบลลุมน้ํา
ชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
(กม.ที่ 429)  

3 

4. แมน้ํา
มูล  

ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ํามูล
กับแมน้ําโขง บริเวณบานทาแพ 
ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี (กม.ที่0) 
จนถึง สะพานบานโนนเพชร 
ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา (กม.ที่ 787) 

3 

5. ลําตะ
คอง 

ชวงที่ 1 ตั้งแตจุดบรรจบระหวาง
ลําตะคลอง กับแมน้ํามูล บริเวณ 
ตําบลพะเนา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (กม.ที่ 0 ) จนถึงลํา
ตะคลอง บริเวณฝายคนชุม บาน
คนชุม ตําบลพรุใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (กม. ที่ 24) 
ชวงที่ 2 ตั้งแตบริเวณฝายคนชุม 
บานคนชุม ตําบลพรุใหญ อําเภอ

4 

3 



เมือง จังหวัดนครราชสีมา (กม.ที่
24) จนถึงลําตะคองบริเวณบานบุ
กระเฉด ตําบลขนงพระ อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (กม.
ที่ 180) 

ภาคใต  
1. แมน้ํา
เพชรบุรี  

ชวงที่ 1 ตั้งแตปากแมน้ําเพชรบุรี 
บานแหลม ต.บานแหลม อ.บาน
แหลม จ.เพชรบุรี (กม.ที่0)จนถึง
ทายเขื่อนเพชรบุรี หมูที่ 1 บานคอ
ละออม ต.ทาแลง อ.ทายาง จ.
เพชรบุรี (กม.ที่ 61) 
ชวงที่ 2 ตั้งแตทายเขื่อนเพชรบุรี 
หมูที่ 1 บานคอละออม ต.ทาแลง 
อ.ทายาง จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 61) 
จนถึงทายเขื่อนแกงกระจาน บาน
แกงกระจาน ต.แกงกระจาน อ.
แกงกระจาน จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 
118)  

3 

2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภท ของ
แหลงน้ํา ในแมน้ําเพชรบุรี ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

เลม 116 ตอนที่ 72 ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 

2. แม
น้ําตาป-
คลองพุมด
วง  

1. แมน้ําตาป 
ชวงที่ 1 ตั้งแตแมน้ําพุมดวง 
บริเวณบานปากน้ํา ตําบลตลาด 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแมน้ําตาป 
บริเวณบานวังมวง ตําบลนากระ
ชะ อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 
ชวงที่ 2 ตั้งแตบริเวณ บานวังมวง 
ตําบลนากระชะ อําเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตร
ที่ 184 จนถึงแมน้ําตาป บริเวณ

3 

2 

3 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภท ของ

แหลงน้ํา ในแมน้ําตาป และแมน้ําพุมดวง ประกาศใน ราช
กิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 10ง ลงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2543 



บานขุนพิปูน ตําบลยางคอม 
อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 221 
2. แมน้ําพุมดวง 
ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําพุ
มดวงกับแมน้ําตาป บริเวณทา
ขาม ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี กิโลเมตรที่ 0 
จนถึงแมน้ําพุมดวง ทายเขื่อนรัช
ชรประภา บริเวณบานเชี่ยวหลาน 
ตําบลพระแสง อําเภอบานตาขุน 
จังหวัดสุราษฎรธานี กิโลเมตร ที่ 
121  

3. แมน้ํา
ปตตานี  

ชวงที่ 1 ตั้งแตปากแมน้ําปตตานี 
บริเวณบานปากน้ํา ต. บานา อ. 
เมือง จ. ปตตานี (กม.ที่ 0)จนถึง
บริเวณบานอาเนาะปูโละ ต. ยาป 
อ.ยะรัง จ. ปตตานี (กม.ที่ 19) 
ชวงที่ 2 ตั้งแตทายบริเวณบานอา
เนาะปูโละ ต.ยาป อ.ยะรัง จ.
ปตตานี (กม.ที่ 19) จนถึงบริเวณ
ทายเขื่อนบางลาง บานบางลาง ต.
บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
(กม.ที่ 128)  

3 

2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภท ของ
แหลงน้ํา ในแมน้ําเพชรบุรี ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

เลม 116 ตอนที่ 72 ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 

4. แมน้ํา
ปากพนัง  

ตั้งแตปากแมน้ําปากพนัง บาน
ปากทะเล ต. ปากพนังฝง
ตะวันออก อ. ปากพนัง จ. 
นครศรีธรรมราช (กม.ที่ 0) จนถึง
บริเวณทายเขื่อนไมเสียบโครงการ
ชลประทานคลองไมเสียบ บานไม
เสียบ ต.เกาะขันธ อ. ชะอวด จ. 

3 



นครศรีธรรมราช (กม.ที่ 109)  
ภาคตะวันออก  
1. แมน้ํา
ระยอง  

ชวงที่ 1 ตั้งแตปากแมน้ําระยอง ต.
บานปากคลอง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง (กม.ที่ 0) จนถึงแมน้ํา
ระยอง สะพานถนนจันทบุรี-
ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง (กม.ที่ 19)  
ชวงที่ 2 ตั้งแตสะพานถนน
จันทบุรี-ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง (กม. ที่ 19) จนถึง
แมน้ําระยอง ต.บานปากแพรก อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง (กม. ที่ 54 )  

4 

3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภท ของ
แหลงน้ํา ในแมน้ําระยอง ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 121 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

2. แมน้ํา
จันทบุรี  

ตั้งแตปากแมน้ําจันทบุรี ต.บาน
ปากคลอง อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 
(กม.ที่ 0) จนถึงแมน้ําจันทบุรี ต.
บานพุก อ.มะขาม จ.จันทบุรี (กม.
ที่ 60)  

3 

3. แมน้ํา
ตราด  

ตั้งแตปากแมน้ําตราด ต.ดานเกา 
อ.เมืองตราด จ.ตราด (กม.ที่ 0) 
จนถึงแมน้ําตราด ต.บารศรีบัวทอง
อ.เขาสมิง จ.ตราด (กม.ที่ 54) 

3 

 

 
 

 
 

การอนุรักษแหลงน้ําดิบเพ่ือการประปานครหลวง 
 

ก) เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพ่ือการประปานครหลวง พ.ศ. 2522  
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 เห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ



แหลงน้ําดิบเพื่อการประปา นครหลวง บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

1. ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้งประกอบดวย สารเปนพิษประเภทโลหะหนัก 
ไดแก สังกะสี(Zn), โครเมียม(Cr), ทองแดง(Cu), ปรอท(Hg),แมงกานีส(Mn),แคดเมียม(Cd),ตะกั่ว
(Pb),นิคเกิล(Ni),แบเรียม(Ba),และเหล็ก(Fe),วัตถุมีพิษที่ใชในการเกษตรและสารเคมีอื่นๆ ที่เปนพิษ 
เชน พีซีบี(Polychlorinated biphenyl),ไซยาไนด(CN),สารหนู(As),ซิลิเนียม(Se), ฟนอล(Phenols) เปน
ตน  

2. ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้งปริมาณเกินกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ 
ไมรวมน้ําหลอเย็น สวนอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณน้ําทิ้งนอยกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตรใหอยูในการ
พิจารณาอนุญาตของเจาพนักงานเจาหนาที่  

3. การกําหนดเขตควบคุมและอนุรักษ  
o พื้นที่ในเขตอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังตอไปนี้  

ตําบลบางไทร, ตําบลไมตรา, ตําบลบานมา, ตําบลโคกชาง, ตําบลราชคราม,ตําบลชางใหญ,
ตําบลโพแตง,ตําบลเชียงรากนอย  

o พื้นที่ตําบลในเขตอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้ 
ตําบลทายเกาะ,ตําบลบางกระบือ ,ตําบลคลองควาย, ตําบลบางเตย, ตําบลสามโคก,ตําบล
บางโพธิ์เหนือ, ตําบลกระแซง ตําบลเชียงรากนอย,ตําบลบานงิ้ว,ตําบลบานปทุม,ตําบลเชียง
รากใหญ  

o พื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้ 
ตําบลบางฉาง, ตําบลบางพูด,ตําบลสวนพริกไทย,ตําบลบานกลาง ตามแผนที่แสดงเขตหาม
ตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรม  

แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2522 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานคร
หลวง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/7207 ลงวันที่ 20 เมษายน 2522  

ข) เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพ่ือการประปานครหลวง พ.ศ. 2531  
 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 เห็นชอบกับแนวทางดําเนินงานเพื่อแกปญหาคุณภาพน้ําดิบ
เพื่อการประปานครหลวง บริเวณสําแล ปทุมธานี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ได
เสนอและใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฎิบัติ และดําเนินการ ตามแนวทางดังกลาวตอไป สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

1. การขยายพื้นที่เขตอนุรักษ 



พื้นที่ควบคุมเพื่อการอนุรักษแหลงน้ําดิบ เสนอใหมีการขยายเพิ่มเติมประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร 
จากพื้นที่ควบคุมกําหนด ไวในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีขนาดประมาณ 200 ตาราง
กิโลเมตร โดยใชขยายเขตพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ระบุใน
ขอกําหนดในทางปฏิบัติในการควบคุมดังนี้  

o พื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานี (ประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร) ไดแก ตําบลคลองหนึ่งและตําบล
คลองสอง อําเภอคลองหลวง ยกเวนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ในตําบลคลองหนึ่งเฉพาะ
โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐแลว (พื้นที่ประมาณ 3 
ตารางกิโลเมตร)  

o พื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร) ไดแก ตําบลสนามชัย 
อําเภอบางไกร ตําบลเกาะเกิด ตําบลบางกะสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ยกเวน
พื้นที่ของ 3 ตําบลที่อยูหางจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 32 ทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 1,000 เมตร และยกเวนพื้นที่ของโรงงาน
กระดาษบางปะอิน  

2. ขอกําหนดในทางปฏิบัติเพื่อควบคุม  
o ในเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้ง

ประกอบดวยสารพิษดังตอไปนี้  
 สารพิษประเภทโลหะหนัก ไดแก สังกะสี(Zn),โครเมียม(Cr),ทองแดง(Cu), ปรอท

(Hg), แมงกานีส(Mn), แคดเมียม(Cd),ตะกั่ว(Pb),ซิลิเนียม(Se),นิคเกิล(Ni),แบเรียม
(Ba),และเหล็ก (Fe)  

 วัตถุมีพิษที่ใชในการเกษตรและสารเคมีอื่นๆ ที่เปนพิษ เชน พีซีบี(Polychlorinated 
biphenyl),ไซยาไนด (CN), สารหนู (As), และฟนอล(Phenols) เปนตน  

o ในเขตพื้นที่อนุรักษแหลงน้ําดิบไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 
ยกเวนอุตสาหกรรมที่มีขอผูกพัน ตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี คือ โรงงาน
กระดาษบางปะอินและเขตอุตสาหกรรมนวนคร โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ยกเวน โรงงาน
อุตสาหกรรมที่น้ําทิ้งมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี ไมเกินวันละ 1 กิโลกรัม  

o ในการพิจารณาอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น นอกจากจะเปนไปตามขอ (1) และขอ (2) แลว เปนไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ดวย  

แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2531 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานคร



หลวง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/ว (ล) 388 ลงวันที่ 14 มกราคม 2531  

ค) เขตอนุรักษน้ําดิบเพ่ือการประปานครหลวงบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา พ.ศ. 2535  
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 เห็นชอบกับมาตรการการอนุรักษน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง
ในเขตฝงตะวันตก ของแมน้ําเจาพระยา กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สรุปไดดังนี้  

1. ใหหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการที่เสนอ  
2. กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษเพื่อการควบคุมกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําคลองมหาสวัสดิ์ และ

แมน้ําทาจีน รวมพื้นที่ ประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และนครปฐม ทั้งนี้พื้นที่คลองสงน้ําในระยะที่ 2 เปน แนวคลองสงน้ําประปาที่รับน้ําจากแมน้ําแมกลอง
โดยผานแมน้ําทาจีน อันเปนมาตรการปองกันลวงหนาโดยไมตองขออนุมัติขยายอนุรักษ ดังเชนที่เคย
ดําเนินการมาในพื้นที่เขตอนุรักษจุดสูบน้ําดิบสําแล จังหวัดปทุมธานี และใหมีการควบคุมกิจกรรมใน
พื้นที่เขตอนุรักษดังนี้ 

o กิจกรรมประเภทอุตสาหรรม หามตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่น้ําทิ้งมีความสกปรกสูง 
หรือมีสารพิษปนเปอน  

o กิจกรรมชุมชน ใหควบคุมน้ําทิ้งจากอาคารกิจกรรมชุมชนภายในเขตอนุรักษใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก อาคาร ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารอยางเครงครัดและให ประกาศพื้นที่
เขตอนุรักษเปนเขตควบคุมอาคารภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

o กิจกรรมการเกษตร ใหมีการดูแลกิจกรรมการเกษตรที่กอใหเกิดน้ําเสียที่มีมลพิษสูง เชน บอ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและฟารมสุกร  

3. ใหกรมชลประทานและหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลคลองในพื้นที่ปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ําจาก
คลองอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความ สกปรกปนเปอนสูงมิใหลงสูคลองมหาสวัสดิ์ จนมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําที่
จะนําไปผลิตน้ําประปา  

 
แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปาฝง
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0206/2937 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ 2535  

  

 



มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน วิธีการตรวจวดั 
1.สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound) 

1) เบนซีน (Benzene)  ไมโครกรัม 
/ลิตร 

ตองไมเกิน 5 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี 
Purge and Trap Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
2) คารบอนเตตระคลอไรด 
(Carbon Tetrachloride) " ตองไมเกิน 5 " 

3) 1,2 - คลอโรอีเทน (1,2-
Dichloroethane) 

" ตองไมเกิน 5 " 

4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-
Dichloroethylene)  

" ตองไมเกิน 7 " 

5) ซิส -1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน 
(cis-1,2-Dichloroethylene)  

" ตองไมเกิน 70 " 

6) ทรานส -1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(trans-1,2-Dichloroethylene) 

" ตองไมเกิน 100 " 

7) ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) " ตองไมเกิน 5 " 

8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) " ตองไมเกิน 700 " 
9) สไตรีน (Styrene) " ตองไมเกิน 100 " 
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน 
(Tetrachoroethylene)  

" ตองไมเกิน 5 " 

11) โทลูอีน (Toluene) 
" 

ตองไมเกิน 
1,000 

" 

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน 
(Trichloroethylene) " ตองไมเกิน 5 " 

13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-
Trichloroethane)  

" ตองไมเกิน 200 " 

14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-
Trichloroethane)  

" ตองไมเกิน 5 " 

15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes)  " ตองไมเกิน 
10,000 

" 



2. โลหะหนัก (Heavy metals)  

1) แคดเมียม (Cadmium)  มิลลิกรัม 
/ลิตร 

ตองไมเกิน 
0.003  

วิธี Direct Aspiration/Atomic Absorption 
Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled 

Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่น
ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท 
(Hexavalent Chromium) 

" ตองไมเกิน 0.05 " 

3) ทองแดง (Copper) " ตองไมเกิน 1.0 " 
4) ตะกั่ว (Lead) " ตองไมเกิน 0.01 " 
5) แมงกานีส (Manganese) " ตองไมเกิน 0.5  " 
6) นิกเกิล (Nickel) " ตองไมเกิน 0.02 " 
7) สังกะสี (Zinc) " ตองไมเกิน 5.0 " 
8) สารหนู (Arsenic) " ตองไมเกิน 0.01 วิธี Hydride Generation/Atomic Absorption 

Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled 
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่น

ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
9) ซีลีเนียม (Selenium) " ตองไมเกิน 0.01 " 
10) ปรอท (Mercury) " ตองไมเกิน 

0.001 
วิธี Cold-Vapor Atomic Absorption 

Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy 
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) 

1) คลอเดน (Chlordane)  ไมโครกรัม 
/ลิตร 

ตองไมเกิน 0.2 วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas 
Chromtography/Mass Spectrometry หรือวิธี Liquid 
- Liquid Extraction Gas Chromatography (Method 

I) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
2) ดิลดริน (Dieldrin) " ตองไมเกิน 0.03 " 
3) เฮปตาคลอร (Heptachlor) " ตองไมเกิน 0.4 " 
4) เฮปตาคลอร อีพอกไซด 
(Heptachlor Epoxide) 

" ตองไมเกิน 0.2  " 

5) ดีดีที (DDT) " ตองไมเกิน 2 " 
6) 2,4-ดี (2,4-D) 

" ตองไมเกิน 30 
วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography 

หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 



7) อะทราซีน (Atrazine) " ตองไมเกิน 3 " 
8) ลินเดน (Lindane) 

" ตองไมเกิน 0.2 
วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography 

(Method I) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
9) เพนตะคลอโรฟนอล 
(Pentachlorophenol) 

" ตองไมเกิน 1 

วิธี Liquid - Liquid Extraction Chromatography 
หรือวิธี Liquid - Liquid Extraction Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  

4. สารพิษอื่น ๆ 

1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) 
pyrene)  

ไมโครกรัม 
/ลิตร 

ตองไมเกิน 0.2 วิธี Liquid - Liquid Extraction Chromatography 
หรือวิธี Liquid-Liquid Extraction Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) ไซยาไนด (Cyanide) " ตองไมเกิน 200 วิธี Pyridine Barbituric Acid หรือวิธี Colorimetry 
หรือวิธี Ion Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรม

ควบคุมมลพิษเห็นชอบ  
3) พีซีบี (PCBs) " ตองไมเกิน 0.5 วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas 

Chromatography (Method II) หรือวิธีอื่นที่กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) " ตองไมเกิน 2  วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี 
Purge and Trap Gas Chromatography Mass 

Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
 

 
 

 
หมายเหต ุ

 
: 

1 การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใชวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย (Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health 
Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของ
สหรัฐอเมริการวมกันกําหนด หรือตามคูมือวิเคราะหน้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย  

2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ําใตดินใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตีพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543  

 



มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 

1. คาความเปน
กรดและดาง (pH 
value) 

5.5-9.0 pH Meter 

2. คาทีดีเอส (TDS 
หรือ Total 
Dissolved Solids) 

�  ไมเกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจ
แตกตางแลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแตไมเกิน 5,000 มก./
ล.  
�  น้ําทิ้งที่จะระบายลงแหลงน้ํา
กรอยที่มีคาความเค็ม (Salinity) 
เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสูทะเล
คาทีดีเอสในน้ําทิ้งจะมีคามากกวา
คาทีดีเอส ที่มีอยูในแหลงน้ํากรอย
หรือน้ําทะเลไดไมเกิน 5,000 
มก.ล.  

ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

3. สารแขวนลอย 
(Suspended 
Solids)  

ไมเกิน 50 มก./ล. หรืออาจ
แตกตางแลวแตประเภทของแหลง
รองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภท
ของระบบบําบัดน้ําเสียตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแตไมเกิน 150 มก./ล. 

กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber Filter Disc)  

4. อุณหภูมิ 
(Temperature)  

ไมเกิน 40°C เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา  

5. สีหรือกล่ิน  ไมเปนที่พึงรังเกียจ ไมไดกําหนด  
6. ซัลไฟด (Sulfide 
as H2S)  

ไมเกิน 1.0 มก./ล. Titrate  

7. ไซยาไนด 
(Cyanide as 
HCN)  

ไมเกิน 0.2 มก./ล. กล่ันและตามดวยวิธี Pyridine Barbituric Acid  



8. น้ํามันและไขมัน 
(Fat, Oil and 
Grease) 

ไมเกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจ
แตกตางแลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ ประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแตไมเกิน 15 มก./ล.  

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

9. ฟอรมาลดีไฮด 
(Formaldehyde)  

ไมเกิน 1.0 มก./ล.  Spectrophotometry  

10. สารประกอบฟ
นอล (Phenols)  

ไมเกิน 1.0 มก./ล.  กล่ันและตามดวยวิธี 4-Aminoantipyrine  

11. คลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล.  lodometric Method 

12. สารที่ใช
ปองกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว 
(Pesticide)  

ตองตรวจไมพบตามวิธีตรวจสอบ
ที่กําหนด 

Gas-Chromatography  

13. คาบีโอดี (5 
วันที่อุณหภูมิ 20 
°C (Biochemical 
Oxygen Demand 
: BOD)  

ไมเกิน 20 มก./ล. หรือแตกตาง
แลวแตละประเภทของแหลง
รองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไมเกิน 60 มก./ล. 

Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 5 วัน  

14. คาทีเคเอ็น 
(TKN หรือ Total 
Kjeldahl 
Nitrogen)  

ไมเกิน 100 มก./ล. หรืออาจ
แตกตางแลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เห็นสมควร แตไมเกิน 200 มก./ล. 

Kjeldahl  

15. คาซีโอดี 
(Chemical 
Oxygen Demand 
: COD)  

ไมเกิน 120 มก./ล.หรืออาจ
แตกตางแลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เห็นสมควร แตไมเกิน 400 มก./ล. 

Potassium Dichromate Digestion  



16. โลหะหนัก 
(Heavy Metal) 

  

1. สังกะสี (Zn) ไมเกิน 5.0 มก./ล.  

Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct 
Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled Plama : ICP  

2. โครเมียมชนิด
เฮ็กซาวาเลนท 
(Hexavalent 
Chromium)  

ไมเกิน 0.25 มก./ล.  

3. โครเมียมชนิด
ไตรวาเลนท 
(Trivalent 
Chromium)  

ไมเกิน 0.75 มก./ล.  

4. ทองแดง (Cu)  ไมเกิน 2.0 มก./ล.  
5. แคดเมียม (Cd)  ไมเกิน 0.03 มก./ล  
6. แบเรียม (Ba)  ไมเกิน 1.0 มก./ล  
7. ตะกั่ว (Pb)  ไมเกิน 0.2 มก./ล.  
8. นิคเกิล (Ni)  ไมเกิน 1.0 มก./ล.  
9. แมงกานีส (Mn) ไมเกิน 5.0 มก./ล. 
10. อารเซนิค (As) ไมเกิน 0.25 มก./ล. Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride 

Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled Plasma : ICP  

11. เซเลเนียม 
(Se)  

ไมเกิน 0.02 มก./ล.  

12. ปรอท (Hg)  ไมเกิน 0.005 มก./ล.  Atomic Absorption Cold Vapour Techique  
 

 
 

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 
มกราคม 2539 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539  

 

 
 
 

ก. การกําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิด มลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  

1. ในประกาศนี้  



o "โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
o "นิคมอุตสาหกรรม" หมายความวา นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคม 

อุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน้ํา
ทิ้งลงสูแหลงน้ํา สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมรวมกัน  

o "น้ําเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือ
ปนเปอนอยูในของเหลวนั้น  

o "น้ําทิ้ง" หมายความวา น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรมที่ จะระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม และใหหมายความ
รวมถึงน้ําเสีย จากการใชน้ําของคนงาน รวมทั้งจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใน
นิคมอุตสาหกรรมดวย โดยน้ําทิ้งตองเปนไปตามมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนด
ไวตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม  

o "แหลงน้ําสาธารณะ" ใหหมายความรวมถึง ทอระบายน้ําสาธารณะดวย  
o "การบําบัดน้ําเสีย" หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แตทั้งนี้ หามมิใหใชวิธีการทํา
ใหเจือจาง(Dilution)  

2. โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามบัญชีทายประกาศนี้ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่
จะตอง ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  

3. นิคมอุตสาหกรรม ตามขอ 1. เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอม  

4. หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ตามขอ 2. และขอ 3. 
ปลอยน้ําเสีย ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม เวนแตน้ําเสียดังกลาวไมวาผานการบําบัด
หรือไมก็ตองมีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2539) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภท โรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม 

แหลงที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนด
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539  

ข. กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม



อุตสาหกรรม  

1. ใหโรงงานอุตสาหกรรม จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ดังตอไปนี้ ระบายน้ําทิ้งที่มีคาบีโอดีไม เกิน 60 
มิลลิกรัมตอลิตร คือ  

o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา ประเภทการฆาสัตว ตามลําดับที่ 4(1)  
o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชประเภทการทําแปง ตามลําดับที่ 9(2)  
o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามลําดับที่ 

10  
o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามลําดับที่ 15  
o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ ดายหรือเสนใย ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง ตามลําดับที่ 22  
o โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัดเปนลายนูน หรือเคลือบ

สีหนังสัตว ตามลําดับที่ 29  
o โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ตามลําดับที่ 38  
o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุซึ่งมิใชปุยอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ตามลําดับที่ 42  
o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ตามลําดับที่ 46  
o โรงงานหองเย็น ตามลําดับที่ 92  

2. ภายใน 1 ป นับแตวันที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) มีผลใช บังคับใหโรงงาน
อุตสาหกรรม จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ตามบัญชีทายประกาศขางตน ระบายน้ําทิ้ง ที่มีคาทีเคเอ็น ไม
เกิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร เวนแตโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ 3  

3. ภายใน 2 ป นับแตวันที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) มีผลใช บังคับใหโรงงาน
อุตสาหกรรม จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ดังตอไปนี้ ระบายน้ําทิ้งที่มีคาทีเคเอ็น ไมเกิน 200 มิลลิกรัม
ตอลิตร คือ  

o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร ประเภทการทํา
เครื่องปรุงกลิ่น รสหรือสีของอาหาร ตามลําดับที่13(2)  

o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตวประเภทการทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป 
สําหรับเล้ียงสัตว ตามลําดับที่ 15(1)  

4. ใหโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ดังตอไปนี้ ระบายน้ําทิ้งที่มีคาซีโอดี ไมเกิน 400 
มิลลิกรัมตอลิตร คือ  

o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารประเภทการทําเครื่องปรุง 
กล่ิน รสหรือสีของอาหาร ตามลําดับที่ 13(2)  

o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว ประเภทการทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเล้ียงสัตว ตามลําดับที่ 15(1)  

o โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ ดายหรือเสนใย ซึ่งมีใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยาง



หนึ่งหรือหลายอยาง ตามลําดับที่ 22  
o โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือ

เคลือบสีหนังสัตว ตามลําดับที่ 29  
o โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ตามลําดับที่ 38  

แหลงที่มา: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให
ระบายน้ําทิ้งใหมีคามาตรฐานแตกตางจากคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดได ในประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2539 ตีพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 75ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2539 

ค. วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม  

1. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหเก็บ ณ จุดที่ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม นอกเขตที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ในกรณีที่มีการระบายน้ําทิ้งหลายจุดใหเก็บทุกจุด  

2. วิธีการเก็บ ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหเปนไปดังนี้  
o โรงงานอุตสาหกรรม จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ใหเก็บแบบจวง 1 ครั้ง  
o นิคมอุตสาหกรรม ใหเก็บแบบผสมผสาน โดยเก็บ 4 ครั้ง ๆ ละ 500 มิลลิลิตร ทุก 2 ชั่วโมง

ตอเนื่องกัน  

แหลงที่มา: ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2539 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
113 ตอนที่ 91ง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 

 

  

 
 

มาตรฐานน้ําทิง้ลงบอน้ําบาดาล 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คามาตรฐาน 

(เกณฑกําหนดสูงสุด) 

1. สี (Color)  ปลาตินัมโคบอลด  50  
2. ความขุน (Turbidity)  หนวยความขุน (JTU) 50 
3. คาความเปนกรด-ดาง (pH) - 5.0-9.2  
4. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) มก./ล. 2,000 
5. บีโอดี (BOD) มก./ล.  40  



6. น้ํามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) มก./ล. 5.0 
7. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มก./ล. 5.0  
8. ทองแดง (Cu) มก./ล. 1.5  
9. สังกะสี (Zn) มก./ล. 15.0 
10. โครเมียม (Cr) มก./ล. 2.0  
11. สารหนู (As) มก./ล. 0.05  
12. ไซยาไนด (CN) มก./ล. 0.2 
13. ปรอท (Hg) มก./ล. 0.002  
14. ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.1  
15. แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.1  
16. แบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0  

 

 
 

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
2520 ตีพิมพในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2521 

 

 
 

คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ําทิ้ง วิธีวิเคราะห 
ก ข ค ง จ 

1. คาความเปน
กรดดาง (pH) 

- 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 ใชเครื่องวัดความ
เปนกรดและดาง
ของน้ํา (pH 
Meter) 

2. บีโอดี (BOD)  มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน30  ไมเกิน40 ไมเกิน50  ไมเกิน
200  

ใชวิธีการ Azide 
Modification ที่
อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5 วัน 
ติดตอกัน หรือ
วิธีการอื่นที่



คณะกรรมการ
ควบคุม 
มลพิษใหความ
เห็นชอบ  

3.ปริมาณของแข็ง 
- คาสารแขวนลอย 
(Suspended 
Soilds) 

มก./ล. ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน50 ไมเกิน
60 

กรองผาน
กระดาษกรองใย
แกว (Glass 
Fibre Filter 
Disc)  

- คาตะกอนหนัก 
(Settleable 
Solids) 

มล./ล. ไมเกิน
0.5 

ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 - วิธีการกรวยอิม
ฮอฟ (Imhoff 
cone) ขนาด
บรรจุ 1,000 ลบ.
ซม ในเวลา 1 
ชั่วโมง  

- คาสารที่ละลาย
ไดทั้งหมด (Total 
Dissolved Solid) 

มก./ล. ไมเกิน
500* 

ไมเกิน500* ไมเกิน500* ไมเกิน500* - ระเหยแหงที่
อุณหภูมิ 103-
105 องศา
เซลเซียส ในเวลา 
1 ชั่วโมง  

4. คาซัลไฟต 
(Sulfide) 

มก./ล. ไมเกิน
1.0 

ไมเกิน1.0 ไมเกิน3.0 -  ไมเกิน4.0 - วิธีการไตเตรต 
(Titrate) 

5. ไนโตรเจน 
(Nitrogen) ในรูป 
ที เค เอ็น (TKN) 

มก./ล. ไมเกิน35 ไมเกิน35 ไมเกิน40 ไมเกิน40 - วิธีการเจลดาหล 
(kjeldahl)  

6. น้ํามันและ
ไขมัน (Fat , Oil 
and Grease) 

มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน
100  

วิธีการสกัดดวย
ตัวทําละลาย 
แลวแยกหา
น้ําหนักของ
น้ํามันและไขมัน 

 

 
 

หมายเหต ุ: 1. วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําทิ้งจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ํา
เสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public 



Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution 
Control Federation รวมกันกําหนดไว  
*=เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ  
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบาย
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 10 มกราคม 2537 ยกเลิก ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรฯ (ก/) 
3. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม และ 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดประเภทของ
อาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
ส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 10 มกราคม 2537 ยกเลิก ตามประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรฯ (ข/) 

แหลงที่มา : ก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 
122 ตอนที่ 125ง  
วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
ข/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  

 

 
 
 

การแบงประเภทของอาคาร  
แบงประเภทของอาคารออกเปน 5 ประเภท คือ  

1. อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้  
1. อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป  
2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต 200 หองขึ้นไป  
3. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ที่มีเตียง

สําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป  
4. อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ

สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป  



5. อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่
ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป  

6. อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุม
ของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป  

7. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้น
ไป  

8. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป  

 

2. อาคารประเภท ข. หมายความถึงอาคารดังตอไปนี้  
1. อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต 100 หองนอน แต ไมถึง 500 หองนอน  
2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของ

อาคารตั้งแต 60 หอง แตไมถึง 200 หอง  
3. หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต 250 หองขึ้นไป  
4. สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตาราง

เมตรขึ้นไป  
5. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีเตียง

สําหรับผูปวยไวคางคืนรวม กันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 10 เตียง แตไมถึง 
30 เตียง  

6. อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร  

7. อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่
ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตร แตไมถึง 
55,000 ตารางเมตร  

8. อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร  

9. ตลาดที่มีพื้นที่ที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 1,500 ตารางเมตร 
แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร  

10. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร  



 

3. อาคารประเภท ค. หมายความถึงอาคารดังตอไปนี้  
1. อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 

ไมถึง 100 หองนอน  
2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมอาคาร ไมถึง 60 

หอง  
3. หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง  
4. สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 1,000 ตาราง

เมตร แตไมถึง 5,000 ตารางเมตร  
5. อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที

ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 
10,000 ตารางเมตร  

6. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 1,000 ตารางเมตร 
แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร  

7. ภัตตาคารหรือรานอาคารที่มีพื้นทีใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
250 ตารางเมตร แตไมถึง 500 ตารางเมตร  

 

4. อาคารประเภท ง. หมายความถึงอาคารดังตอไปนี้  
1. หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง  
2. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 ตารางเมตร แต

ไมถึง 1,000 ตารางเมตร  
3. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 

100 ตารางเมตร แตไมถึง 250 ตารางเมตร  

 

5. อาคารประเภท จ. หมายความถึงภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นไมถึง 100 
ตารางเมตร  

แหลงที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอน
พิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 

 



  

 

สรุปประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย 
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอม 

 

ประเภทอาคาร 
ขนาดของอาคารที่กําหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง 

ก ข ค ง จ 

1.อาคารชุดตาม
กฎหมายวาดวยอาคาร
ชุด 

ตั้งแต 
500 หองนอน 

100 -ไมถึง 500 
หองนอน 

ไมถึง-100 หองนอน - - 

2.โรงแรมตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม 

ตั้งแต 
200 หอง 

60 - ไมถึง 
200 หอง 

ไมถึง 60 หอง - - 

3.หอพักตามกฎหมาย
วาดวยหอพัก 

- ตั้งแต 250 หอง 50- ไมถึง 250 หอง 10 - ไมถึง 50 หอง - 

4. สถานบริการ - ตั้งแต 5,000 ม.2 1,000 - ไมถึง 
5,000 ม.2 

- - 

5.โรงพยาบาลของทาง
ราชการ หรือ
สถานพยาบาลตาม
กฎหมาย 

ตั้งแต 
30 เตียง 

10 - ไมถึง 
30 เตียง 

- - - 

6.อาคารโรงเรียนราษฎร 
โรงเรียนของทางราชการ 
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของ
ทางราชการ 

ตั้งแต 
25,000 ม.2 

5,000-ไมเกินกวา 
25,000 ม.2 

- - - 

7. อาคารที่ทําการของ
ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการระหวางประเทศ
หรือเอกชน 

ตั้งแต 
55,000 ม.2 

10,000-ไมถึง 
55,000 ม.2 

5,000-ไมถึง 
10,000 ม.2 

- - 

8.อาคารของศูนยการคา
หรือหางสรรพสินคา 

ตั้งแต 
25,000 ม.2 

5,000-ไมถึง 
25,000 ม.2 

- - - 

9. ตลาด เกินกวาหรือ 1,500-ไมถึง 1,000-ไมถึง 500-ไมถึง - 



เทากับ2,500 
ม.2 

2,500 ม.2 1,500 ม.2 1,000 ม.2 

10.ภัตตาคารและ
รานอาหาร 

เกินกวาหรือ 
เทากับ2,500 

ม.2 

500-ไมถึง 
2,500 ม.2 

250-ไมถึง 
500 ม.2 

100-ไมถึง 
250 ม.2 

ไมถึง100 
ม.2 

 

 
 

หมายเหต ุ: การกําหนดประเภทของอาคาร ก ข ค ง ดังตาราง 
แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร เปน

แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ ออกสูส่ิงแวดลอม 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 

 

 
คามาตรฐานน้าํทิ้งจากทีด่ินจดัสรร 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 

เกณฑมาตรฐานสูงสุด 
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา

ทิ้ง 

วิธีการตรวจสอบ ที่ดินจัดสรร 
เกิน 100 
แปลง 

แตไมเกิน 
500 แปลง 

ที่ดินจัดสรร 
เกินกวา 

500 แปลง 
ขึ้นไป  

1.คาความเปนกรด-ดาง (pH) - 5.5-9.0 5.5-9.0 -ใชเครื่องวัดความเปนกรด-ดางของน้ํา
(pH Meter)  

2.บีโอดี (BOD)  มก./ล. ไมเกิน 30 ไมเกิน 20  -Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
ติดตอกัน หรือวิธีการอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ใหความ
เห็นชอบ 

3.ปริมาณของแข็ง (Solids)      
�  ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids)  

มก./ล. ไมเกิน 40 ไมเกิน 30 -กรองผาน Glass Fiber Filter Disc 

�  ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settleable Solids)  

มก./ล. ไมเกิน 0.5 ไมเกิน 0.5 -วิธีการจมตัวของตะกอนสูกนกรวยอิม
ฮอฟ (Imhoff Cone) 



ปริมาตร 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 
ชั่วโมง 

�  สารที่ละลายไดทั้งหมด* 
(Total Dissolved Solids)  

มก./ล. ไมเกิน 500 ไมเกิน 500 -ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

4.ซัลไฟด (Sulfide)  มก./ล. ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 1.0 -การไตเตรต (Titration)  
5.ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น 
(TKN) 

มก./ล. ไมเกิน 35 ไมเกิน 35 -วิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)  

6.น้ํามันและไขมัน (Fat , Oil 
and Grease) 

มก./ล. ไมเกิน 20 ไมเกิน 20 -การสกัดดวยตัวทําละลาย 

 

 
 

หมายเหต ุ: 1. * เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติ 
วิธีการตรวจมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรใหเปนไปตามวิธีการมาตรฐาน สําหรับการ
วิเคราะหน้ําเสียใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : 
American Public Health Association, AWWA : American Water Works Associaton และ WPCF : 
Water Pollution Control Federation รวมกันกําหนดไว 
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 113 
ตอนพิเศษ 8ง วันที่ 27 มีนาคม 2539 ยกเลิก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ (ก/)  

แหลงที่มา : ก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จาก 
ที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 
ธันวาคม 2548 
ข/ ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  

 

 

มาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่
โครงการชลประทาน 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คามาตรฐาน 

(เกณฑกําหนดสูงสุด) 



1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.5-8.5 
2. ความนําไฟฟา ไมโครโมล/ซม. 2,000 
3. ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) มก./ล. 1,300 
4. บีโอดี (BOD5) มิลลิกรัม/ลิตร  มก./ล. 20  
5. สารแขวนลอย (SS) มก./ล.  30  
6. ซัลไฟดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด 
(Sulfide as H2S)  

มก./ล. 1.0 

7. ไซยาไนดคิดเทียบเปนไฮโดรเจน 
ไซยาไนด (cyanide as HCN) มก./ล. 0.2  

8. น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มก./ล. 5.0 
9. ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) มก./ล. 1.0 
10. ฟนอลและ/หรือครีโซลส 
(Phenol& Cresols) มก./ล. 1.0 

11. คลอรีนอิสระ (Free chlorine) มก./ล. 1.0 
12. ยาฆาแมลงและสารกัมมันตรังสี มก./ล. ไมมีเลย 
13. สี และกลิ่นที่ระบายลงสูทางน้ําชลประทาน (Colour and Odour) - ไมเปนที่นารังเกียจ 
14. น้ํามันทาร (Tar) - ไมมีเลย 
15. คาอุณหภูมิ องศาเซลเซียส 40 
16. Total Kjeidahl Nitrogen (TKN) มก./ล. 35 
17. Dissolved Oxygen (DO)  มก./ล. 2.0 
18. Chemical Oxygen Demand (COD) มก./ล. 100 
19. โลหะหนัก 
- สังกะสี(Zn) 
- โครเมียม(Cr) 
- อารเซนิค(As) 
- ทองแดง(Cu) 
- ปรอท(Hg) 
- แคดเมียม(Cd)  
- แบเรียม(Ba) 
- เซลิเนียม(Se) 
- ตะกั่ว(Pb) 
- นิเกิล(Ni) 

มก./ล. 

 
5.0 
0.3 
0.25 
1.0 

0.005 
0.003 

1.0 
0.02 
0.1 
0.2 



- แมงกานีส(Mn) 5.0 
 

 
 

แหลงที่มา : คําส่ังกรมชลประทานที่ 73/2554 เรื่อง แกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ํา
ที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 

 

 
มาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกร 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
เกณฑมาตรฐานสูงสุด 

มาตรฐาน ก มาตรฐาน ข วิธีการตรวจสอบ 

1. ความเปนกรดและดาง (pH)  - 5.5-9 5.5-9 pH meter แบบ 
Electronmetric Titration ที่มี
ความละเอียดไมต่ํากวา 0.1 

หนวย  
2. บีโอดี (BOD) มก./ล.  60 100 Azide Modification หรือ 

Membrane Electrode  
3. ซีโอดี (COD) มก./ล. 300 400 Potassium Dichromate 

Digestion แบบ Open Reflux 
หรือ Closed Reflux  

4. สารแขวนลอย (SS) มก./ล. 150 200 Glass Fiber Filter Disc และ
อบใหแหงที่อุณหภูมิ 103 ๐ - 

105 ๐ C 
5. ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) มก./ล. 120 200 Kjeldahl และตรวจวัด

แอมโมเนียดวยวิธีการ 
Colorimetric หรือ Ammonia 

Selective Electrode 
 

 
 

หมาย
เหต ุ

: 1. มาตรฐาน ก ใชควบคุมการระบายน้ําทิ้งสําหรับฟารมประเภท ก และมาตรฐาน ข ใชควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งสําหรับฟารม ประเภท ข และ ค  

2. การแบงประเภทของฟารมสุกรจะใชน้ําหนักหนวยปศุสัตว (นปส.) หรือ Livestock Unit เปนเกณฑ 
เนื่องจากฟารมแตละแหงจะประกอบดวยสุกรที่มีความแตกตางกันทั้งประเภท ขนาด และชวงอายุ 
ซึ่งจะทําใหเกิดของเสียและน้ําเสียในปริมาณที่แตกตาง โดยมีขอกําหนดดังนี้ 
 



2.1 ประเภทของฟารมสุกร แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ประเภท ก มีน้ําหนักหนวยปศุสสัตว มากกวา 600 นปส. (เทียบเทาจํานวนสูตร มากกวา 
5,000 ตัว) 
(2) ประเภท ข มีน้ําหนักหนวยปศุสัตว ตั้งแต 60-600 นปส.(เทียบเทาจํานวนสุกร ตั้งแต 500-
5,000 ตัว) 
(3) ประเภท ค มีน้ําหนักปศุสัตว ตั้งแต 6-นอยกวา 60 นปส. (เทียบเทาจํานวนสุกร ตั้งแต 50-นอย
กวา 500 ตัว) 
 
2.2 หลักเกณฑการใชน้ําหนักหนวยปศุสัตว 
เมื่อ น้ําหนักหนวยปศุสัตว 1 หนวย เทากับน้ําหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม 

โดย น้ําหนักเฉล่ียสุกรพอ-แมพันธ เทากับ 170 กิโลกรัม
 น้ําหนักเฉล่ียสุกรขุน เทากับ 60 กิโลกรัม
 น้ําหนักเฉล่ียลูกสุกร เทากับ 12 กิโลกรัม

3. การบังคับใชมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกรจะเริ่มใชบังคับกับฟารมสุกร
ประเภท ก (ขนาดใหญ) และ ประเภท ข (ขนาดกลาง) กอน โดยกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ตา มาตรา 69 ของพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่
จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง
แหลงกําเนิดมลพิษ ทั้งนี้ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนดหนี่งปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 
 
สําหรับฟารมสุกรประเภท ค (ขนาดเล็ก) จะยังไมบังคับใชมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากฟารมดังกลาว แตจะใชเสมือนเปนมาตรฐานทางวิชาการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหฟารม
สุกร ขนาดเล็กมีการจัดการฟารมที่ถูกตองกอนที่จะมีการใชบังคับในระยะตอไป เนื่องจากฟารม
ประเภท ค มีเปนจํานวนมากและมีศักยภาพในการลงทุนต่ํา จําเปนตองใชระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ สนับสนุนการปรับปรุงวิธีการจัดการฟารม ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู หรือ
ชวยเหลือในการจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  

4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก
ควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ตีพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 118 ตอนพิเศษ 8ง หนาที่ 11-17 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 
ยกเลิก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ (ก/) และ (ข/) ตามลําดับ  

แหลงที่มา: ก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก



แหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 
122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
ข/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2548 ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  

 

 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ 

1.ความเปนกรดและดาง (pH)  - 5.5-9.0 ใชเครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH 
Meter) 

2.ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: 
COD) 

มก./ล.  ไมเกิน 200 ใชวิธียอยสลาย โดยโปตัสเซียมไดโครเมต 
(Potassium Dichromate Digestion) 

3.สารแขวนลอย (Suspended 
Soilds;SS) 

 ไมเกิน 60 ใชวิธีการกรอง ผานกระดาษกรองใยแกว (Glass 
Fiber Filter Disc) 

4.น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) 

มก./ล. ไมเกิน 15 ใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนักของ
น้ํามันและไขมัน 

 

 
 

หมายเหต ุ: วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเปนไปตามคูมือ
วิเคราะหน้ําเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย กําหนดไวหรือตามวิธีการมาตรฐานสําหรับ
การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ) ที่ 
APHA AWwA และ WEF รวมกันกําหนดไว  

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง 
กําหนดใหสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 119 
ตอนที่ 43ง ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 

 

 
มาตรการการควบคุมการปลอยน้ําทิ้งจากกจิกรรมตาง ๆ ลงสูลําน้ํา 

 

เพื่อเปนการแกไขบรรเทาความเสื่อมโทรมและภาวะมลพิษในลําน้ํา ไดแก แมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา 
ทะเลสาบ และทะเลภายในนานน้ําไทย กรมเจาทา ไดประกาศในกิจกรรมสิ่งปลูกสรางทุกประเภทที่ปลอยน้ําทิ้ง



ลงสูแหลงน้ําดังกลาว ตองขออนุญาตการปลอยน้ําทิ้งจากกรมเจาทา ดังนี้  

1. กิจกรรมและสิ่งปลูกสราง ไดแก ภัตตาคาร รานอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลที่มี
การปลอย 
น้ําทิ้งลงสูลําน้ํา ใหเจาของกิจการขางตนยื่นคํารองขออนุญาตปลอยน้ําทิ้งพรอมกับเสนอแบบผังทอ
ปลอยน้ําทิ้งตอกรมเจาทา และตองมีการตออายุใบอนุญาตทุกป 

2. การขออนุญาตดังกลาวจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก
อาคาร และมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่คุณภาพน้ําทิ้งเกินมาตรฐานดังกลาว
จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงจนไดตามมาตรฐาน ฯ จึงจะไดรับอนุญาตใหปลอยน้ําทิ้งลงสูลําน้ําได 
และการฝาฝนจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

3. เจาของกิจการจะตองใหความรวมมือในการอํานวยความสะดวกใหกับนักวิชาการสิ่งแวดลอม กอง
วิชาการ กรมเจาทาเขาตรวจสภาพการปลอยน้ําทิ้งในสถานประกอบกิจการไดในเวลาเปดทําการ  

 

 
 

แหลงที่มา : ประกาศกรมเจาทา ที่ 67/2534 เรื่อง ใหมีการขออนุญาตการปลอยน้ําทิ้งทุกประเภท ลงสู ลําน้ํา วันที่ 20 
กุมภาพันธ 2534 

 

 
มาตรการการปองกันน้ํามัน หรือเคมีภัณฑ หรือส่ิงเปนพิษอันตรายขยะขนถายทางน้ํา 

 

เพื่อเปนการปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน เคมีภัณฑ หรือส่ิงเปนพิษอันตรายที่เกิดขึ้นในแมน้ํา ลําคลอง บึง อาง
เก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ํา
ไทย ซึ่งอาจจะทําใหคุณภาพของน้ําเสื่อมโทรมลง และ สงผลกระทบตอส่ิงชีวิตและสภาพแวดลอมตางๆ กรมเจา
ทาจึงขอยกเลิกประกาศกรมเจาทาที่ 158/2536 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน โดย
มีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปน้ี คือ  

1. ใหเจาของหรือผูครอบครองทากรณีที่มีการขนถายระหวางทาเทียบสูเรือ หรือเรือสูทาเทียบเรือ และนาย
เรือหรือเจาของเรือลําที่ทําการถายกรณีที่มีการขนถายระหวางเรือสูเรือ จัดเตรียมแผนการปฏิบัติการ
เพื่อปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําของกิจกรรมดังกลาว โดยตองกําหนดมาตรการในการปองกันและ
แกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดผูรับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ตลอดจนจัดใหมี
การฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสม่ําเสมอ ซึ่งแผนดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมเจา
ทากอน  

2. ใหเจาของหรือผูครอบครองทาขนถาายน้ํามัน จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการแกไขปญหาการ
ร่ัวไหลของน้ํามัน อันประกอบดวย 

o ทุงกักคราบน้ํามัน (BOOM) ควรมีความยาวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของความยาวเรือสูงสุดที่เขา



เทียบทา ประจําอยูที่ทาและใหใชงานทุกครั้งที่มีการขนถาย อีกสวนหนึ่งความยาวไมนอยกวา 
2 เทาของความยาวเรือ เตรียมพรอมไวใกลทาเทียบเรือสําหนับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

o อุปกรณเก็บคราบน้ํามัน (Skimmer) ควรเปน Weir Skimmer หรือ Oleophilic Skimmer หรือ 
Vacuum Skimmer ตามลําดับ โดยการเลือกใชใหพิจารณาจากความหนืดของน้ํามันแตละ
ชนิด ความสามารถของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของอุปกรณ 

o 2.3 ที่เก็บคราบน้ํามันชั่วคราวหรือที่เก็บคราบน้ํามันประจําทา ตองสามารถนํามาใชงานได
ทันที ควรมีความจุไมนอยกวา 40 ลูกบาศกเมตร และสามารถจัดหาเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน 

o สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (Dispersant) ตองเปนชนิดและประเภทที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานราชการ และตองไดรับความเห็นชอบจากกรมเจาทาเพื่อใชสารเคมีดังกลาวไวเปน
การลวงหนา จํานวนที่ตองเตรียมไวควรมีไมนอยกวารอยละ 10 ของขนาดน้ํามันที่อาจเกิดการ
ร่ัวไหล 

3. ในกรณีการขนถายสสารเคมีหรือส่ิงเปนพิษอันตราย ระหวางทาเทียบเรือสูเรือ หรือเรือสูทาเทียบเรือ ให
นายทาและนายเรือรวมกันตรวจสอบความพรอมกอนการขนถาย (Ship Shore Checklists) โดยให
เจาของหรือผูครอบครองทาเก็บรวบรวมรายงานการตรวจสอบดังกลาวสงใหกรมเจาทาทราบทุกเดือน  

4. สําหรับกรณีการขนถายระหวางเรือสูเรือ ใหนายเรือทั้งสองลําทําการตรวจสอบรายการสําหรับเตรียม
ความพรอมกอนการขนถายผลิตภัณฑ (Checklists) จึงสามารถลงมือดําเนินการขนถายได และให
เจาของเรือเก็บรวบรวมรายงานการตรวจสอบดังกลาวสงใหกรมเจาทาทราบทุกเดือน  

5. ขอกําหนดดังกลาวขางตน กรมเจาทาจะใชเปนขอพิจารณาในการขอตออายุใบอนุญาตทาเทียบเรือ
ประจําป และใชประกอบการพิจารณาในการดําเนินคดีหากเกิดเหตุร่ัวไหลขึ้น  

 

 
 

แหลงที่มา : ประกาศกรมเจาทา ที่ 495/2541 เรื่อง การปองกันน้ํามัน หรือเคมีภัณฑ หรือส่ิงเปนพิษอันตราย ขณะขน
ถายทางน้ํา 

 

 
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานมหีนาทีต่องกระทํา 

 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

1. ใหโรงงานดังกลาวตอไปนี้มีผูควบคุมดูแลและผูปฏิบัติงานประจําเครื่องรับผิดชอบระบบ
ปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ ซึ่งมีคุณวุฒิตามที่กําหนดไวในขอ 2.  

1. โรงงานที่มีปริมาณน้ําทิ้งตั้งแต 125 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (ยกเวนน้ําหลอเย็น) หรือมี
ปริมาณความสกปรกกอนเขาระบบขจัด ตั้งแต 200 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป  

2. โรงงานที่ใชโลหะหนักในกระบวนการผลิตซึ่งมีปริมาณน้ําทิ้งตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้น



ไปและมีปริมาณของโลหะหนักในน้ําทิ้งออกจากโรงงานมีคาดังนี้  
 สังกะสี ตั้งแต 250,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 โครเมียม ตั้งแต 25,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 อารเซนิค ตั้งแต 12,500 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 ทองแดง ตั้งแต 50,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 ปรอท ตั้งแต 250 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 แคดเมียม ตั้งแต 1,500 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 แบเรียม ตั้งแต 50,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 เซเลเนียม ตั้งแต 1,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 ตะกั่ว ตั้งแต 10,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 นิคเกิล ตั้งแต 10,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  
 แมงกานีส ตั้งแต 250,000 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป  

3. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกลาดังตอไปนี้  
 โรงงานที่มีเตาอบหรือใชน้ํากรดหรือใชสารที่อาจจะเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมใน

กระบวนการผลิตและมีกําลังผลิตตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป  
 โรงงานที่มีขนาดเตาหลอมเหล็กมีปริมาตรรวมทั้งส้ิน (Total Capacity) ตั้งแต 5 ตัน

ตอครั้ง (Batch) ขึ้นไป  
4. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปโตรเคมีคอล ที่นําวัตถุดิบ ซึ่งเปนผลพลอยไดจากโรงงาน

กล่ันน้ํามันมาใชในขบวนการผลิตดวยปริมาณวัตถุดิบตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป  
5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับกาซธรรมชาติทุกชนิดที่แยก หรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ 

(Natural Gas)  
6. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับคลอ-แอลคาไล ที่ใชเกลือแกง (NaCI) เปนวัตถุดิบในการผลิต

โซดาแอช (Na2CO3) โซดาไฟ (NaOH) กรดเกลือ (HCl) คลอรีน (Cl2) และผงฟอกขาว 
(NaOCl)ที่มีกําลังผลิตแตะละตัวหรือรวมกันตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป  

7. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตการผลิตปูนซีเมนตทุกขนาด  
8. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงแรหรือหลอมโหละที่มีกําลังการผลิตตั้งแต 50 ตันตอ

วัน ขึ้นไป  
9. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษตั้งแต 50 ตันตอวันขึ้นไป  
10. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันดิบ (Crude Oil Refinery) ทุกขนาด  

 

2. ผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจําเครื่อง ซึ่งรบัผิดชอบระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษตองมี
คุณวุฒิดังตอไปนี้  

1. ผูควบคุมดูแลตองเปนผูมีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี 
หรือสาขาเคมีเทคนิค หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับความ



เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับกรณีที่เปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering 
Consultant Firm) ตองประกอบดวยคุณวุฒิดังกลาวขางตน  

2. ผูปฏิบัติงานประจําเครื่อง (Operator) ตองมีคุณวุฒิจบมัธยมศึกษาขั้นตนและไดรับการ
รับรองจากบุคคลในขอ 2.1  

3. บุคคลในขอ 2.1 และ 2.2 ตองขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามระเบียบและวิธีการ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

 

3. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป  

 

 
 

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2512 เรื่อง หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) ตอน 99 
เลมที่ 89 วันที่ 29 มิถุนายน 2525 

 

 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ 

1.ความเปนกรดและดาง (pH)  - 6.5-9.0 ใชเครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH 
Meter) ตามวิธีหาคาแบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก 
(Electrometric) 

2.บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand, BOD) 

มก./ล.  ไมเกิน 20 ใชวิธีอะไซด โมดิฟเคชั่น (Azide Modification) ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน โดยใช 
Synthetic Seawater 

3.สารแขวนลอย (Suspended Soilds, 
SS) 

มก./ล.  ไมเกิน 70 ใชวิธีการกรอง ผานกระดาษกรองใยแกว (Glass 
Fiber Filter Disc) ขนาดตากรอง 1.2 ไมโครเมตร 

4.แอมโมเนีย (NH3-N) มก-N./ล. ไมเกิน 1.1  ใชวิธีโมดิไฟด ไอโดฟนอล บลู (Modified 
Idophenol Blue) 

5.ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มก-P./ล. ไมเกิน 0.4 ใชวิธีแอสคอรบิค แอซิด (Ascorbic Acid) 
6.ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) มก./ล. ไมเกิน 0.01  ใชวิธีเมธิลีน บลู (Methylene Blue) 
7.ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ มก-N./ล. ไมเกิน 4.0 ใหนําคาการตรวจวัดไนโตรเจนละลายและ



ผลรวมของไนโตรเจนละลาย (Total 
Dissolved Nitrogen) และไนโตรเจน
แขวนลอย (Total Particlate Nitrogen) 

ไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกัน โดยการหาคา 
(ก) ไนโตรเจนละลายใหใชวิธีเปอรซัลเฟต ไดเจนชั่น 
(Persulfate Digestion) 
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยใหใชวิธีวัดคาสารแขวนลอย
บนแผนกรองใยแกว ขนาดตากรอง 0.7 ไมโครเมตร 
และวิเคราะหดวย Nitrogen Analyzer 

 

 
 

หมายเหต ุ: 1. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ใหเก็บแบบจวง (Grab 
Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกพื้นที่บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 
2. วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงใหเปนไปตามคูมือ
วิเคราะหน้ําเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย กําหนดไว หรือตามวิธีการมาตรฐาน
สําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(APHA, AWwA and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland and Parsons), 
Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia in Estuary (Sasaki and 
Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือคูมือวิเคราะหน้ําและน้ําเสียของ
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย และ WEF รวมกันกําหนดไว  

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 121 ตอนที่ 49ง ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคมุการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 122 ตอนที่ พิเศษ 129 ง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2548  

 

 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํากรอย 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา 
พ้ืนที่บอ

นอยกวา 10 
ไร  

พ้ืนที่บอตั้งแต 10 ไร  วิธีการตรวจสอบ 

1.ความเปนกรดและดาง 
(pH)  

6.5 - 8.5  ใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (pH Meter) ตามวิธีหาคา
แบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก 



(Electrometric) 
2. ความเค็ม (Salinity) จะมีคาสูงกวาความเค็มแหลงรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้น

ได ไมเกิน รอยละ 50  
ใชเครื่องวัดความเค็มของน้ําที่ใช
หลักการหาคาแบบอิเล็กโตรเมตริก
คอนดักติวิตี้ (Electrometric 
Conductivity) หรือแบบเดนซิตี้ 
(Density)  

3.บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand, 
BOD) 

- ไมเกิน 20 มก./ล. ใชวิธีอะไซด โมดิฟเคชั่น (Azide 
Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 วัน โดยในกรณี
น้ําทิ้งมีความเค็มใหใช Synthetic 
Seawater 

4.สารแขวนลอย 
(Suspended Soilds, SS) 

- ไมเกิน 70 มก./ล.  ใชวิธีการกรอง ผานกระดาษกรองใย
แกว ขนาดตากรองไมเกิน 1.2 
ไมโครเมตร 

5.แอมโมเนีย (NH3-N) - ไมเกิน 1.1 มก.-N./ล. ใชวิธีโมดิไฟด อินโดฟนอล บลู 
(Modified Indophenol Blue) 

6.ฟอสฟอรัสรวม (Total 
Phosphorus) 

- ไมเกิน 0.4 มก.-P./ล.  ใชวิธีแอสคอรบิค แอซิด (Ascorbic 
Acid) 

7.ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) - ไมเกิน 0.01 มก./ล. ใชวิธีเมธิลีน บลู (Methylene Blue) 
8.ไนโตรเจนรวม (Total 
Nitrogen) คือ ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลาย (Total 
Dissolved Nitrogen) 
และไนโตรเจนแขวนลอย 
(Total Particlate 
Nitrogen)  

- ไมเกิน 4.0 มก.-N./ล.  ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้  
1) ใหนําคาการตรวจวัดไนโตรเจน
ละลายและไนโตรเจนแขวนลอยบวก
รวมกัน โดยการหาคา 
(ก) ไนโตรเจนละลายใหใชวิธีเปอร
ซัลเฟต ไดเจนชั่น (Persulfate 
Digestion) 
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยใหใชวิธีวัด
คาสารแขวนลอยบนแผนกรองใยแกว 
ขนาดตากรองไมเกิน 0.7 ไมโครเมตร 
และวิเคราะหดวย Nitrogen 
Analyzer  
2) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอน 
ที่ตรวจวัดดวยวิธีเจดาหล (Kjeldahl) 
และไนไตรท และไนเตรทที่ตรวจวัด



ดวยวิธีแคดเมียม รีดักชั่น (Cadmium 
Reduction)  
3) วิธี High - temperature Catalytic 
Oxidation  

 

 
 

หมายเหต ุ: 1. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ใหเก็บแบบจวง (Grab 
Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกพื้นที่บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย 
 
2. วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย ใหเปนไปตามวิธีการ
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, AWwA and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland and 
Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia in Estuary (Sasaki 
and Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือตามคูมือวิเคราะหน้ําเสียที่
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย  
หรอืเปนไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 124 ตอนพิเศษ 84ง 
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคมุการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 124 ตอนพิเศษ 84ง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550  

 

 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 

 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 

เกณฑมาตรฐานสูงสุด 

มาตรฐาน 
ก 

มาตรฐาน 
ข 

มาตรฐาน ค 
วิธีการตรวจสอบ พ้ืนที่นอยกวา 

10 ไร  
พ้ืนที่มากกวาหรือ
เทากับ 10 ไร  

1. บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand, 
BOD) 

มก./ล. ไมเกิน 20  ไมเกิน 20 - ไมเกิน 20 ใชวิธีอะไซด โมดิ
ฟเคชั่น (Azide 
Modification) ที่
อุณหภูมิ 20 ๐ C 
เปนเวลา 5 วัน 



2. สารแขวนลอย 
(Suspended Soilds, 
SS) 

มก./ล. ไมเกิน 80 ไมเกิน 80  - ไมเกิน 80  ใชวิธีกรองผาน
แผนกรองใยแกว 
ขนาดตากรอง ไม
เกิน 1.2 
ไมโครเมตร 

3. แอมโมเนีย (NH3 -N)  มก.-
N./ล.  

- ไมเกิน 1.1 - ไมเกิน 1.1 ใชวิธี โมดิไฟด อิน
โดฟนอล บลู
(Modified 
Indophenol Blue) 

4. ไนโตรเจนรวม (Total 
Nitrogen) คือ ผลรวม
ของไนโตรเจนละลาย 
(Total Dissolved 
Nitrogen) และ
ไนโตรเจนแขวนลอย 
(Total Particulate 
Nitrogen) 

มก.-
N./ล.  

- ไมเกิน 4.0 - ไมเกิน 4.0 ใหใชวิธีดังตอไปนี้  
(ก) ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลาย 
ที่ตรวจวัดดวยวิธี
เปอรซัลเฟต ได
เจสชั่น (Persulfate 
Digestion) และ
ไนโตรเจน
แขวนลอย ที่
ตรวจวัดดวยวิธีวัด
คาสารแขวนลอย
บนแผนกรองใย
แกวขนาดตากรอง 
ไมเกิน 0.7 
ไมโครเมตร และ
วิเคราะหดวย 
Nitrogen 
Analyzer  
(ข) ผลรวมของ
ไนโตรเจนในรูป
ทีเคเอ็น ที่ตรวจวัด
ดวยวิธีเจดาหล 
(Kjeldahl 
Method) และไน
ไตรทและไนเตรท 
ที่ตรวจวัดดวยวิธี



แคดเมียม รีดัคชั่น 
(Cadmium 
Reduction) 
(ค) วิธี High-
temperature 
Catalytic 
Oxidation  

5. ฟอสฟอรัสรวม 
(Total Phosphorus)  

มก.-
P./ล.  

- ไมเกิน 0.5 - ไมเกิน 0.5 ใชวิธีแอสคอรบิค 
แอซิด (Ascorbic 
Acid) 

6. ความเปนกรดและ
ดาง (pH)  

- - 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 ใชเครื่องวัด pH 
meter แบบ 
Electrometric 
Method  

7. สภาพนําไฟฟา ที่ 25
๐ C 

เดซิซี
เมน/ม. 

- -  ไมเกิน 0.75 ไมเกิน 0.75 ใชวิธีอิเล็กทิคัล 
คอนดักติวิตี้ 
(Electrical 
Conductivity) 

 

 
 

หมายเหต ุ: 1. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ”หมายความวา พื้นที่ที่ปรับใหขังน้ําได โดยวิธีการตาง ๆ เพื่อการเลี้ยง
สัตวน้ําแตไมรวมถึงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง หรือบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่มีประกาศของ
รัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษไวแลว  

2. “ สัตวน้ํา ” หมายความวา สัตวน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในบอ เชน ปลา กุง หอย เตา จระเข  
3. “ พื้นที่บอ ” หมายความวา พื้นที่บอที่ใชเล้ียง และใหหมายความรวมถึงคู คลองสงและระบายน้ํา  
4. “ น้ําทิ้ง ” หมายความวา น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม การ

ระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้  
5. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท ก ” หมายความวา บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กินพืช เปน

อาหารทุกชนิด ซึ่งใชน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน 
น้ําทะเล น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว  

6. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท ข ” หมายความวา บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กินเนื้อเปน
อาหารทุกชนิด หรือสัตวน้ําอื่น ๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเปนอาหาร ซึ่งใชน้ําจากแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน น้ําทะเล น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือ 
หรือสารอื่นใด ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว  

7. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท ค ” หมายความวา บอที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด ซึ่งมี



การใชสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน น้ําทะเล น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใดเติม
ลงในบอเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับคาความเค็มของน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดนั้น ๆ  

8. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเก็บแบบจวง 
(Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกพื้นที่บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

9. วิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ใหเปนไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับ
การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ที่ American Public Health Association, American Water Works Association 
และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการวมกันกําหนดไว  

แหลงที่มา : ก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125 
ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม 2551  
ข/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125 ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 
มกราคม 2551 

 

 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 

พารามิเตอร มาตรฐาน 

1.ความเปนกรดและดาง (pH)  5.5 -9.0 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *  ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร 
3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร 
4. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร  
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไมเกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร  
6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  ไมเกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร  

 

 
 

หมายเหต ุ: * กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอเสถียร (Stabilization Pond) หรือบอผ่ึง (Oxidation Pond) ใหใชคาบีโอ
ดี ของน้ําที่ผานการกรองแลว (Filtrate BOD) การกรองตัวอยางน้ําเพื่อหาคาบีโอดี ใหใชวิธีกรองผาน
กระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใชในกระบวนการกรองเพื่อหาคาของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) กอนทําการวิเคราะหหาคาบีโอดีที่กําหนดไวใน Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater ฉบับลาสุด 



** กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบอผ่ึง (Oxidation Pond) ไมเกิน 
50 มิลลิกรัมตอลิตร 
- การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหเปนไปตาม Standard 
Methods for the Examination of Water and Westewater ฉบับลาสุด ซึ่ง American Public Health 
Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation รวมกันกําหนด
ไว หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ใหเลือกใชวิธีวิเคราะห
ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอยางน้ํา  

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 

 

 



เกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวติของสัตวน้ํา 
 

ลําดับ ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
ระดับความเขมขนที่

เหมาะสม 
หมายเหต ุ 

1. อุณหภูมิ (Temperature)  ํซ 23-32 โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. 
ความเปนกรด-ดาง (pH)  5-9 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน ไมควรเกิน
กวา 2.0 หนวย 

3. ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. ต่ําสุด 3 - 
4. คารบอนไดออกไซด (CO2) มก./ล. สูงสุด 30 และมีออกซิเจนละลายอยูอยางเพียงพอ 
5. ความขุน (Turbidity) 

-ความโปรงใส 
(Transparency) 
-สารแขวนลอย 
(Suspended solids) 

ซม. 

 
30 - 60  

สูงสุด 25 

วัดดวย Secchi disc 

 

 
 

แหลงที่มา : เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการคุมครอง
ทรัพยากรสัตวน้ําจืด 
** ปจจุบันสถาบันฯ เปล่ียนเปน สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด กรมประมง 

 

 
 

เกณฑคุณภาพน้ําที่ความเขนขนสูงสุดที่ยิมยอมใหมีอยูในน้ําได 
 

ลําดับ ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย ระดับความเขมขนสูงสุดที่ยิมยอมใหมี
ได 

หมายเหต ุ

1. โลหะหนัก 
- แคดเมียม (Cd) 
- ทองแดง (Cu) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- ปรอท (Hg) 
- เหล็ก (Fe) 
- สังกะสี (Zn) 

มก./ล. 

 
0.001 
0.02 
0.05 

0.0005 
0.3 
0.1 

- 

2. สารพิษกลุม Organochlorine 
- DDT 

มก./ล. 
 

0.5 x 10-3 
- 



- Dieldrin 
- Endrin 
- Heptachlor 

0.2 x 10-2 
0.01 x 10-3 
0.4 x 10-3 

3. สารพิษกลุม Organophosphate 
- Fenitrothion 
- Malathion 
- Methyl parathion 
- Parathion 

มก./ล. 

 
0.06 
0.02 
0.2 
0.04 

- 

4. สารพิษกลุม Carbamate 
- Carbaryl 
- Carbofuran 

มก./ล. 
 

0.01 
0.008 

- 

5. สารเคมีกําจัดวัชพืช herbicide 
- Glyphosate 
- Paraquat 
- Propanil 
- 2, 4-D 

มก./ล. 

 
4.8 
0.5 
0.5 
45.0 

- 

6. 
แอมโมเนีย (NH3-N) มก./ล. 0.02 

คิดในรูปของ un-
ionized ammonia 

7. 
คลอรีน (Chlorine) มก./ล. 0.005 

คิดในรูปของ total 
residual chlorine 

8. สารซักฟอก (Detergent) 
- Soft detergent 
- Hard detergent 

มก./ล. 
 

0.03 
0.5 

คิดในรูปของสาร
ลดแรงตึง 

ผิว (surfactant) 
9. 

ซัลไฟด (Sulfides) มก./ล. 0.2 
ในรูปของ 

undissociated 
hydrogen sulfide 

 

 
 

แหลงที่มา : เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการคุมครอง
ทรัพยากรสัตวน้ําจืด 

 

 



คําจํากัดความ  
“น้ําทะเล ” หมายถึง หมายความวา น้ําทั้งหมดในเขตนานน้ําไทย แตไมรวมถึงน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  

“นานน้ําไทย ”หมายความวา บรรดานานน้ําที่อยูภายใตอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการ
เดินเรือในนานน้ําไทย  

“เขตกันชน ”หมายความวา เขตรอยตอระหวางประเภทการใชประโยชนคุณภาพน้ําทะเล โดยเขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต
แนวแบงเขตคุณภาพน้ําทะเลดานที่มีคุณภาพน้ําทะเลต่ํากวาออกไปเปนระยะ 500 เมตร ติดตอกันเปนเสนขนาน  

 
การกําหนดประเภท 

 

ประเภท 
คุณภาพน้ํา 

การใชประโยชนคุณภาพน้ําทะเล 

ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ไดแก แหลงน้ําทะเลที่มิไดจัดไวเพื่อการใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเปนแหลงน้ําทะเล
ตามธรรมชาติสําหรับเปนที่แพรพันธุ หรืออนุบาลของสัตวน้ําวัยออน หรือเปนแหลงอาหาร หรือที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา พืช  
หรือหญาทะเล  

ประเภทที่ 2 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงประการัง 
ไดแก แหลงน้ําทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขต ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ํา นับจากเสนตรงที่
ลากตั้งฉากกับเสนที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเปนระยะ 1,000 เมตร  

ประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศ กําหนดใหเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามกฎหมายวาดวยการประมง  

ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ  
ไดแก แหลงน้ําทะเลซึ่งมีประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเปนเขตเพื่อการวายน้ํา หรือใช
ประโยชนเพื่อการนันทนาการทางน้ํา  

ประเภทที่ 5 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทาเรือ  
ไดแก แหลงน้ําทะเลที่อยูประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรรมแหง
ประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เขตทาเรือตามกฎหมายวาดวย
การเดินเรือในนานน้ําไทย ทาเรือหรือทาเทียบเรือ แลวแตกรณี โดยมีขอบเขตนับตั้งแตแนวน้ําลงตํ่าสุด
ออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา 

ประเภทที่ 6 คุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชน  
ไดแก แหลงน้ําทะเลที่อยูประชิดกับชุมชนที่มีประกาศกําหนดใหเปนเทศบาลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล 
เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต คือ เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะที่ติดกับชายฝงทะเล นับตั้งแตแนวน้ําลงตํ่าสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร 



ตามแนบราบกับผิวน้ํา  
 

 

 

ขอมูล
เพ่ิมเติม 

: �  ประเภทการใชประโยชนชายฝงทะเล สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา และ 
�  ทะเลไทยกับการใชประโยชน ในขอมูลและบริการ  

 

 
 
 
 

พ้ืนที่ทับซอนและเขตกันชน  
(ก) ในกรณีเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและทาเรือ หรือคุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชนทับซอนกับเขต
คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือการนันทนาการแลวแตกรณี มาตรฐานคุณภาพ
น้ําทะเลในเขตพื้นที่ทับซอนดังกลาวใหเปนไปตาม คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่มีคาเขมงวดมากที่สุด  

(ข) การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเล จะตองกําหนดเขตกันชน (Buffer zone) ระหวางคุณภาพน้ําทะเลแตละประเภทไว
ดวย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชน (Buffer zone) จะตองมีคาไมเกินกวาคาเฉล่ียระหวางคามาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลที่อยูติดตอกันเวนแต  

1. การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลประเภทใดประเภทหนึ่งไมไดกําหนดคามาตรฐานคาใดคาหนึ่งไว คา
มาตรฐานน้ําทะเลในเขตกันชนจะตองมีคาไมเกินไปกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลตามประเภทของ
คุณภาพน้ําทะเลที่ไดมีการกําหนดไว  

2. การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลใดกําหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลไว โดยหามเปลี่ยนแปลงไปจากคา
เดิมตามธรรมชาติ คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชนตองมีคาไมเกินครึ่งหนึ่งของคามาตรฐานคุณภาพ
น้ําทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่มีการกําหนดไวเปนตัวเลข  

วิธีการเก็บตัวอยาง  

1. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกนอยกวา 5 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร และสูง
จาก  
ทองน้ํา 1 เมตร  

2. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง 5-20 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร 
กึ่งกลางน้ํา และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร  

3. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง 20-40 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร  
10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร  

4. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยูระหวาง 40-100 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร  



20 เมตร 40 เมตร 80 เมตร และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร  
5. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกวา 100 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร  

ที่ทุก ๆ ความลึก 50 เมตร และสูงจากทองน้ํา 1 เมตร  
6. หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ํานอยกวาหรือเทากับ 1 เมตร ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเล ที่ระดับ

กึ่งกลางความลึกของน้ํา 

เวนแต แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุมเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ใหเก็บ
ตัวอยางที่ระดับความลึกใตผิวน้ํา 30 เซนติเมตร สําหรับวัตถุลอยน้ํา สี ความโปรงใส น้ํามันและไขมัน
บนผิวน้ํา ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ใหเก็บตัวอยางน้ําทะเลในชวงเวลาตั้งแตน้ําลงถึงน้ําลงตํ่าสุด เฉพาะในบริเวณที่ไดรับอิทธิพล 
จากน้ําขึ้นน้ําลง  

  

 
 

คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล 
 

พารามิเตอร  หนวย วิธีการตรวจสอบ 
ประเภทการใชประโยชน  

ประเภท 
ที่ 1 

ประเภท 
ที่ 2 

ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 

ประเภท 
ที่ 5 

ประเภท 
ที่ 6 

1. วัตถุที่ลอยน้ํา
(Floatable 
Solids) 

- 
สังเกต ไมเปนที่นารังเกียจ 

2. สี - สังเกตโดยเทียบกับ 
Forel-Ule color 

scale  
ไมเปนที่นารังเกียจ 

3.กล่ิน (Odour) - ดม โดยตองมีคณะผู
ตรวจวัดไมนอยกวา 

3 คน และเก็บ
ตัวอยางในขวดแกว
หรือ TFE-line 2 ขวด 
ตอ 1 จุดเก็บตัวอยาง 
ใหตรวจวัดทันที โดย
ใหถือความเห็นของ
คณะ ผูตรวจวัดตอง

ไมเปนที่นารังเกียจ 



เปนเอกฉันท 
4.อุณหภูมิ 
(Temperature) 

องศา
เซลเซียส 

1) Thermometer  
2) Electrical 
Sensor Method  

เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นไม
เกิน 1 

ไม
เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นไม
เกิน 1 

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกิน 2 

5.ความเปนกรด
และดาง (pH) 

- 
pH meter 7.0 - 8.5  

6.ความโปรงใส 
(Transparency) 

- Secchi disc สําหรับ
ตรวจวัดน้ําทะเล 

ลดลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินกวา 10% จากคาต่ําสุด 

7.สารแขวนลอย  - Gravimetric 
Method 

ดูหมายเหตุ 1  

8.ความเค็ม 
(Salinity) 

 1) Argentometric 
2) Electrical 
Conductivity 
Method  
3) Density  
4) Refractometer 

เปล่ียนแปลงไดไมเกินกวา 10% ของคาต่ําสุด 

9.น้ํามันหรือ
ไขมันบนผิวน้ํา 
(Floatable Oil & 
Grease) 

- 

สังเกต มองไมเห็น 

10.ปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอน  

ug/l Fluorescence 
Spectrophotometry 

ไมเกิน 0.5  ไมเกิน 1 ไมเกิน 5 

11.ออกซิเจน
ละลาย (DO) 

mg/l 1) Azide 
Modification 
Method 
2) Membrane 
Electrode Method 
3) Wrinkler Method 

ไมนอยกวา 
4 

ไมนอยกวา 
6 

ไมนอยกวา 4 

12.แบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด 
(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 
Multiple Tube 
Fermentation 

Technique 
ไมเกิน 1000 



13.แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม 
(Fecal Coliform 
Bacteria) 

CFU/100 
ml 

Membrane Filter 
Technique ไมเกิน 70 ไมเกิน 100 

14.แบคทีเรีย
กลุมเอ็นเทอโรค
อกไค  
(Enterococci 
Bacteria) 

CFU/100 
ml 

Membrane Filter 
Technique - ไมเกิน 35 - 

ไมเกิน 
35 - - 

15.ไนเตรท-
ไนโตรเจน 
(NO3-N) 

ug - N/l Cadmium 
Reduction Method 
เปน NO2- แลวใช 

Colorimetric 
Method 

ไมเกิน 20 ไมเกิน 60 

16.ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส 
(PO4-P) 

ug - P/l Colorimetric 
Method 

ไมเกิน 15 ไมเกิน 45 
ไมเกิน 

15 
ไมเกิน 45 

17.แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 
(NH3-N) 

ug - N/l Phenol-
Hypochlorite 

Method 
ไมเกิน 70 ไมเกิน 100 ไมเกิน 70 

18.ปรอททั้งหมด 
(Total Hg) 

ug/l 1) Cold-
Vapor/Hydride 
GenerationAtomic 
Absorption 
Spectrometric 
Method  
2) Cold-
Vapor/Hydride 
Generation-Atomic 
Fluorescence 
Spectrometric 
Method  
3) Inductively 

ไมเกิน 0.1 



Coupled Plasma 
19.แคดเมียม 
(Cd) 

ug/l 1) Electrothermal 
Atomic Absorption 
Spectrometric 
Method 
2) Inductively 
Coupled Plasma 
Method  

ไมเกิน 5 

20.โครเมียมรวม 
(Cr) 

ug/l 

ไมเกิน 100 

21.โครเมียม
ชนิดเฮ็กซาวา
เลนท 
(Cr-
Hexavalent) 

ug/l 1) Pre-
concentration ตาม
ดวยวิธี 
Electrothermal 
Atomic Absorption 
Spectrometric 
Method 
2) Inductively 
Coupled Plasma 
Method 

ไมเกิน 50 

22.ตะกั่ว (Pb) ug/l 1) Electrothermal 
Atomic Absorption 
Spectrometric 
Method 
2) Inductively 
Coupled Plasma 
Method  

ไมเกิน 8.5 
23.ทองแดง 
(Cu) 

ug/l 

ไมเกิน 8 

24.แมงกานีส 
(Mn) 

ug/l 1) Pre-
concentration ตาม
ดวยวิธี Flame 
Atomic Absorption 
Spectrometric 
Method 
2) Electrothermal 
Atomic Absorption 
Spectrometric 
Method 

ไมเกิน 100 

25.สังกะสี (Zn) ug/l ไมเกิน 50 
26.เหล็ก (Fe) ug/l 

ไมเกิน 300 



3) Inductively 
Coupled Plasma 
Method 

27.ฟลูออไรด (F) ug/l SPADNS 
Colorimetric 

Method 
ไมเกิน 1 

28.คลอรีน
คงเหลือ 
(Residual 
Chlorine) 

ug/l 
N,N-diethyl-p-

phenylenediamine 
Method 

- - - - ไมเกิน 0.01 

29.ฟนอล 
(Phenols) 

ug/l Distillation ตามดวย 
4-Aminoantipyrine 

Colorimetric 
Method 

ไมเกิน 0.03 

30.ซัลไฟต 
(Sulfide) 

ug/l Methylene Blue 
Colorimetric 

Method 
ไมเกิน 10 

31.ไซยาไนต 
(Cyanide) 

ug/l Pyridine-Barbituric 
Acid Colorimetric 

Method 
ไมเกิน 7 

32.พีซีบี (PCB)  ug/l Gas 
Chromatography 

with Electron 
capture Detector 

ตรวจไมพบ 

33.สารเคมีที่ใช
ในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
และสัตว 
(Total 
Organochlorine 
Pesticides) 

- 1) Gas 
Chromatography 
with Mass 
Spectrophotometry 
2) Highly 
Performance 
Liquid 
Chromatography 
(HPLC) 

ดูหมายเหตุ 2 

34.สารหนู ug/l 1) Hydride ไมเกิน 10 



(Arsenic) Generation Atomic 
Absorption 
Spectrometric 
Method โดย
ตัวอยางจะตองทํา
การยอยกอนที่จะ
นําไปวัด 
2) Electrothermal 
Atomic Absorption 
Spectrometric 
Method 
3) Inductively 
Coupled Plasma 
Method ที่มีระบบ
ขจัดการรบกวนของ
คลอไรด 

35.
กัมมันตภาพรังสี 
(เบคเคอเรลตอ
ลิตร) 
- คา
กัมมันตภาพรังสี
รวมแอลฟา 
- คา
กัมมันตภาพรังสี
รวมเบตา  
(ไมรวมคา
โปตัสเซียม-40)  

ug/l 

วิธี Co-precipitation 
วิธี Evaporation  
วิธี Gamma 
Spectrometry 
(USEPA)  
หรือวิธีคํานวณจาก
คา Salinity  

ไมเกิน 0.1 

ไมเกิน 1.0 

36.สารประกอบ
ดีบุกอินทรียชนิด
ไตรบิวทิล  

ng/l 1) Gas 
Chromatography 
with Flame 
Photometric 
Detector 
2) Gas 
Chromatography 

ไมเกิน 10 



with Mass 
Spectrophotometry 
3) Highly 
Performance 
Liquid 
Chromatography -
ICPMS  

 

 
 

หมายเหต ุ: 1/ คามาตรฐานสารแขวนลอย มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไมเกินผลรวมของคาเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 
1 ป บวกกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ยนั้นๆ โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย ไดแก คาเฉลี่ย 1 วัน ใหวัดทุก
ชั่วโมง หรืออยางนอย 5 ครั้ง ที่ชวงเวลาเทาๆ กัน คาเฉล่ีย 1 เดือน ใหวัดทุกวัน หรืออยางนอย 4 ครั้ง (ที่
ชวงเวลาเทาๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน คาเฉล่ีย 1 ป ใหวัดทุกเดือน ณ วันที่ และเวลาเดียวกัน  

2/ สารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีน 

�  คามาตรฐานอัลดรินสําหรับทุกประเภทการใชประโยชนตองมีคาไมมากกวา 1.3 ไมโครกรัม/ลิตร  
�  คามาตรฐานคลอเดนสําหรับทุกประเภทการใชประโยชนตองมีคาไมมากกวา 0.004 ไมโครกรัม/ลิตร  
�  คามาตรฐานดีดีทีสําหรับประเภทการใชประโยชนทุกประเภทตองมีคาไมมากกวา 0.001 ไมโครกรัม/
ลิตร  
�  คามาตรฐานดิลดรินสําหรับประเภทการใชประโยชนทุกประเภทตองมีคาไมมากกวา 0.0019 
ไมโครกรัม/ลิตร  
�  คามาตรฐานเอลดรินสําหรับการใชประโยชนทุกประเภทตองมีคาไมมากกวา 0.0023 ไมโครกรัม/ลิตร  
�  คามาตรฐานเอ็นโดซัลฟานสําหรับประเภทการใชประโยชนทุกประเภทตองมีคาไมมากกวา 0.0087 
ไมโครกรัม/ลิตร  
�  คามาตรฐานเฮปตาครอรสําหรับประเภทการใชประโยชนทุกประเภทตองมีคาไมมากกวา 0.0036 
ไมโครกรัม/ลิตร  
�  คามาตรฐานลินเดนสําหรับประเภทการใชประโยชนทุกประเภท ตองมีคาไมมากกวา 0.16 ไมโครกรัม/
ลิตร  
�  คามาตรฐานของ Alachlor, Ametryn, Atrazine, Carbaryl, Carbendazim, Chlorpyrifos, 
Cypermethrin, 2,4-D, Diuron Glyphosate, Malathion, Mancozeb, Methyl parathion, Parathion, 
และ Propanil ตองตรวจไมพบโดยใชวิธีวิเคราะหที่กําหนด  

แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 124 ตอนที่ 11 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550  

 

 


