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ภาคผนวก ก 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดในการจัดการมลพิษทางน้ํา 

 
 มาตรฐานคุณภาพน้ําเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการจัดการคุณภาพน้ําโดยทั่วไปจะแบงเปน
ประเภท  ไดแก 
 1. มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา โดยแบงออกเปน มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินที่ไมใช
ทะเลและมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝงทะเล 
  1.1 มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินที่ไมใชทะเล ซึ่งแบงเปน 5 ประเภท 
     ประเภทที่ 1 แหลงน้ําท่ีมีสภาพตามธรรมชาติปราศจากน้ําท้ิงจากกิจกรรมทุก
ประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตาม ปกติ
กอน (2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน (3) ระบบนิเวศของแหลงน้ํา 
   ประเภทที่ 2 แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน (2) การอนุรักษสัตวน้ํา (3) การประมง (4) การวายน้ําและการกีฬาทางน้ํา 
   ประเภทที่ 3 แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ท่ัวไปกอน และ (2) การเกษตร 
   ประเภทที่ 4 แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอนและ (2) การอุตสาหกรรม 
   ประเภทที่ 5 แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชน เพื่อการคมนาคม 
   โดย ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่ไมใชทะเล ท่ีใชเปนมาตรฐานทั่วไป เชน 

• ความเปนกรดและดาง (pH) 
• ออกซิเจนละลาย (DO) 
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• บีโอดี (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลายสารอินทรียท่ี
ยอยสลายได 

• แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด 
• สี  กลิ่น และรส 
• อุณหภูมิ 
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เกณฑกําหนดสูงสุด2/ตามการแบง 
ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา1/ หนวย คาทาง
สถิติ ประเภท

1 
ประเภท

2 
ประเภท

3 
ประเภท

4 
ประเภท

5 

วิธีการตรวจสอบ 

1.สี กล่ินและรส (Colour,Odour and 
Taste) 

- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 

2.อุณหภูมิ (Temperature) 
 ํซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(Thermometer) วัดขณะทํา

การเก็บตัวอยาง 

3.ความเปนกรดและดาง (pH) - - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเปนกรดและ
ดางของน้ํา (pH meter)ตาม
วิธีหาคาแบบ 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 Modificationท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วันติดตอกัน 

6.แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 

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

Fermentation Technique 

7.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bateria)  

เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 

P80 ธ 1,000 4,000 - - 
Multiple Tube 

Fermentation Technique 

8.ไนเตรต (NO3)ในหนวยไนโตรเจน มก./ล. - ธ 5.0 - Cadmium Reduction 

9.แอมโมเนีย (NH3)   ในหนวย
ไนโตรเจน 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 
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15.แคดเมียม (Cd) 
มก./ล. - ธ 

0.005* 
0.05** 

- 
Atomic Absorption -Direct 

Aspiration 

16.โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท    
(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.สารฆาศัตรูพืชและสัตว 
ชนิดท่ีมีคลอรีนทั้งหมด 
 (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.เฮปตาคลอรและเฮปตาคลออีปอก
ไซด   (Heptachor & 
Heptachlorepoxide) 

ไมโครกรัม/ล. - ธ 0.2 - Gas-Chromatography 

28.เอนดริน (Endrin) 
ไมโครกรัม/ล. - ธ 

ไมสามารถตรวจพบไดตาม 
วิธีการตรวจสอบที่กําหนด - Gas-Chromatography 
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หมายเหตุ : 1/กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที ่2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภทที่ 1 ใหเปนไปตามธรรมชาติ และ
แหลงน้ําประเภทที่ 5 ไมกําหนดคา  
2/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด  
ธ เปนไปตามธรรมชาติ  
ธ’อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซยีส 
* 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 ของสหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนด  

แหลงท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตีพิมพในราช
กิจจานุเบกษา เลม 111 
 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 

 
 1.2 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง แบงออกเปน 7 ประเภทคือ 
  ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ ไดแก น้ําทะเลซึ่งมีสภาพ
ธรรมชาติและสามารถเปนประโยชนเพื่อ (ก) การศึกษาวิจัยหรือการสาธิตทางดานวิทยาศาสตรเพื่อไม
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสภาพแวดลอม (ข) การใชประโยชนจากทัศนียภาพและธรรมชาติ 
  ประเภทที่ 2 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง 
  ประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงธรรมชาติอื่นๆ นอกจากแหลง
ปะการัง 
  ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
  ประเภทที่ 5  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการวายน้ํา 
  ประเภทที่ 6 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการกีฬาทางน้ําอยางอื่น นอกเหนือจากการวายน้ํา 
  ประเภทที่ 7 คุณภาพน้ําทะเลบริเวณแหลงอุตสาหกรรม 
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 คามาตรฐานคณุภาพน้ําทะเลชายฝง 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย ประเภท 
ที่ 1 

ประเภท 
ที่ 2 

ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 

ประเภท 
ที่ 5 

ประเภท 
ที่ 6 

ประเภท 
ที่ 7 วิธีการตรวจสอบ 

1.วัตถุที่ลอยน้ํา* 
(Floatable Solids) 

- ธ ไมเปนที่นา
รังเกียจ 

ไมเปนที่นา
รังเกียจ 

ไมเปนที่นา
รังเกียจ 

ไมเปนที่
นารังเกียจ 

ไมเปนที่
นารังเกียจ 

ไมเปนที่นา
รังเกียจ 

สังเกตบริเวณผิวน้ํา 

2.น้ํามันหรือไขมันบน
ผิวน้ํา (Floatable Oil 
& Grease) 

- ธ มองไมเห็น มองไมเห็น มองไมเห็น มองไม
เห็น 

มองไม
เห็น 

มองไมเห็น สังเกตบริเวณผิวน้ํา 

3.กลิ่น (Odour) - ธ - - ไมเปนที่นา
รังเกียจ 

ไมเปนที่
นารังเกียจ 

ไมเปนที่
นารังเกียจ 

ไมเปนที่นา
รังเกียจ 

ดมกลิ่น 

4.อุณหภูมิ 
(Temperature)  ํซ ธ >>33.0 >>33.0 >>33.0TD> - - D>>3.0 

เทอรโมมิเตอร 
(Thermometer) วัดขณะ
เก็บตัวอยาง 

5.ความเปนกรดและ
ดาง (pH) 

- ธ 7.5 - 8.9  7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 - - ** เครื่อง pH-Meter แบบ 
Electrometric 

6.ความเค็ม (Salinity) ppt ธ 29- 35  D>>10% D>>10% - - ** ใช Refractomete 

7.ความโปรงใส 
(Transparency) m ธ D>>10%  D>>10% D>>10% D>>10% - ** 

ใช Secchi Disc สีขาว 
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 
30 เซนติเมตร 

8.ออกซิเจนละลาย 
(DO) 

mg/l ธ <<4 <<4 <<4 - - ** ใช Azide Modification 

9.แบคทีเรียกลุม 
โคลิฟอรมทั้งหมด 
(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml ธ - - >>1,000 >>1,000 - - 
วิธี Multiple Tube 
Fermentation Technique 

10.แบคทีเรียกลุม 
ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform 
Bacteria) 

MPN/100 
ml ธ - - ธ - - - 

วิธี Multiple Tube 
Fermentation Technique 

11.ไนเตรต-
ไนโตรเจน (NO3-N) 

mg/l ธ ธ ธ ธ - - ** วิธี Cadmium Reduction 

12.ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส (PO4-P) 

mg/l ธ ธ ธ ธ - - ** วิธี Ascorbic Acid 

13.ปรอททั้งหมด 
(Total Hg) 

mg/l ธ >>0.0001 >>0.0001 >>0.0001 - - >>0.0001 
วิธี Atomic Absorption 
Cold  
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14.แคดเมียม (Cd) 
mg/l ธ >>0.005 >>0.005 >>0.005 - - >>0.005 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry ชนิด 
Flamless Technique 

15.โครเมียม (Cr) 
mg/l ธ >>0.1 >>0.1 >>0.1 - - ** 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry ชนิด 
Flamless Technique 

16.โครเมียมชนิด 
เฮ็กซาวาเลนท 
(Cr-Hexavalent) 

mg/l ธ >>0.05 >>0.05 >>0.05 - - >>0.1 
วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry ชนิด 
Flamless Technique 

17.ตะกั่ว (Pb) 
mg/l ธ >>0.05 >>0.05 >>0.05 - - ** 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry ชนิด 
Flamless Technique 

18.ทองแดง (Cu) 
mg/l ธ >>0.05 >>0.05 >>0.05 - - ** 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Flame Technique 

19.แมงกานีส (Mn) 
mg/l ธ >>0.1 >>0.1 >>0.1 - - ** 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Flame Technique 

20.สังกะสี (Zn) 
mg/l ธ >>0.1 >>0.1 >>0.1 - - ** 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Flame Technique 

21.เหล็ก (Fe) 
mg/l ธ >>0.3 >>0.3 >>0.3 - - ** 

วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Flame Technique 

22.ฟลูออไรด (F) 
mg/l ธ >>1.5 >>1.5 >>1.5 - - ** 

วิธี Colorimetric 
SPADNS with 
Distillation Method 

23.คลอรีนคงเหลือ 
(Residual Chlorine) 

mg/l ธ >>0.01 >>0.01 >>0.01 - - ** วิธี Iodometric 

24.พีนอล (Phenols) mg/l ธ >>0.03 >>0.03 >>0.03 - - ** วิธี Distillation, 4-
Aminoantipyrene 

25.แอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) 

mg/l ธ >>0.4 >>0.4 >>0.4 - - ** วิธี Distillation 
Nesslerization 

26.ซัลไฟต (Sulfide) 
 
 

mg/l ธ >>0.01 >>0.01 >>0.01 - - ** 
วิธี Colorimetric 
Methylene Bule 

27.ไซยาไนต 
(Cyanide) 

mg/l ธ >>0.01 >>0.01 >>0.01 - - ** วิธี Pyridine-Barbituric 
Acid 
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28.พีซีบี (PCB) mg/l ธ ธ ธ ธ - - ** วิธี Gas 
Chromatography 

29.สารฆาศัตรูพชืและ
สัตวชนิดที่มีคลอรีน
ทั้งหมด  (Total 
Organochlorine 
Pesticides) 

mg/l ธ >>0.05 >>0.05 >>0.05 - - ** วิธี Gas 
Chromatography 

30.กัมมันตภาพรงัสี 
(Radioactivity)  
- คาความแรงรังสีรวม
แบบแอลฟา (Alpha)  
- คาความแรงรังสีรวม
แบบเบตา (Beta)*** 

Becquerel/l ธ 
>>0.1 
>>1.0 

>>0.1 
>>1.0 

>>0.1 
>>1.0 - - ** 

วิธี Low Background 
Propotional Counter 

 
 

หมายเหต ุ : ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทาํของมนุษย, * = ไมรวมวัตถุลอยน้ําที่เกดิตามธรรมชาต ิ, 
** = จะกําหนดตามความจําเปน , *** =ไมรวมคาโปตัสเซียม 40 ตามธรรมชาติ ,  
>> = ไมมากกวา , << = ไมนอยกวา , D=เปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาต ิ, - = ไมไดกําหนดคา 

แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที ่111 
ตอนที่ 16 ง วันที ่24 กุมภาพนัธ 2537 

 

 2. มาตรฐานน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด โดยปจจุบันมีการกําหนดโดยมาตรฐานน้ําท้ิง 6 ประเภท 
และมาตรการควบคุม 2 ประเภทไดแก 
   2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมโดยมีท้ัง
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีกําหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เชน 

• ความเปนกรดและดาง (pH) 
• คาของแข็งละลายในน้ํา 
• สารแขวนลอย 
• อุณหภูมิ 
• สีหรือกลิ่น 
• ซัลไฟด (H2S) 
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มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอตุสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 

1. คาความเปนกรด
และดาง (pH value) 

5.5-9.0 pH Meter 

2. คาทีดีเอส (TDS 
หรือ Total Dissolved 
Solids) 

•  ไมเกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 5,000 มก./ล.  
•  น้ําท้ิงที่จะระบายลงแหลงน้ํากรอยท่ีมีคาความ
เค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสูทะเลคาที
ดีเอสในน้ําทิ้งจะมีคามากกวาคาทีดีเอส ท่ีมีอยูใน
แหลงน้ํากรอยหรือนํ้าทะเลไดไมเกิน 5,000 มก.ล.  

ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105°C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

3. สารแขวนลอย 
(Suspended Solids)  

ไมเกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตประเภท
ของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต
ไมเกิน 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. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําท้ิง หรือ ประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 15 มก./ล.  

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

9. ฟอรมาลดีไฮด 
(Formaldehyde)  

ไมเกิน 1.0 มก./ล.  Spectrophotometry  

10. สารประกอบ 
ฟนอล (Phenols)  

ไมเกิน 1.0 มก./ล.  กล่ันและตามดวยวิธี 4-Aminoantipyrine  

11. คลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล.  lodometric Method 
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12. สารที่ใชปองกัน
หรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticide)  

ตองตรวจไมพบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด Gas-Chromatography  

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

ไมเกิน 20 มก./ล. หรือแตกตางแลวแตละประเภท
ของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไมเกิน 60 มก./ล. 

Azide Modification ท่ีอุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 5 วัน  

14. คาทีเคเอ็น (TKN 
หรือ Total Kjeldahl 
Nitrogen)  

ไมเกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เห็นสมควร แตไมเกิน 200 มก./ล.  

Kjeldahl  

15. คาซีโอดี 
(Chemical Oxygen 
Demand : COD)  

ไมเกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เห็นสมควร แตไมเกิน 400 มก./ล.  

Potassium Dichromate Digestion  

16. โลหะหนัก 
(Heavy Metal) 

    

  (1). สังกะสี (Zn) ไมเกิน 5.0 มก./ล.  

  (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. 

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

  (10)อารเซนิค (As) ไมเกิน 0.25 มก./ล. Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride 
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  (11)เซเลเนียม (Se)  ไมเกิน 0.02 มก./ล.  Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled Plasma : ICP  

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

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539  

 
  2.2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคาร โดยแบงเปนอาคารประเภทตางๆ 
ดังนี้ คือ 
   อาคารประเภท ก  
   (1) อาคารชุดท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร 
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป 
   (2) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 200 หองข้ึนไป 
   (3) โรงพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต     
30 เตียงข้ึนไป 
   (4) อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (5) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
ของเอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (6) อาคารของศูนยการคา หรือหางสรรพสินคาท่ีมีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ัน
ของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (7) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (8) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 



มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย 

100 ภาคผนวก 

   อาคารประเภท ข 
   (1) อาคารชุดท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 100 หองนอน แตไมถึง 500 หองนอน 
   (2) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 60 หอง แตไมถึง 200 หอง 
   (3) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 250 หองข้ึนไป 
   (4) สถานบริการท่ีมีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (5) โรงพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต     
10 เตียง แตไมถึง 30 เตียง 
   (6) อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร   หรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร 
   (7) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของ
เอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตร แตไมถึง 
55,000 ตารางเมตร 
   (8) อาคารของศูนยการคา หรือหางสรรพสินคาท่ีมีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ัน
ของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร 
   (9) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร 
   (10) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร 
   อาคารประเภท ค 
   (1) อาคารชุดท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุมของอาคารไมถึง 100 หองนอน 
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   (2) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารไมถึง 60 หอง 
   (3) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง 
   (4) สถานบริการท่ีมีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร   หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 5,000 ตารางเมตร 
   (5) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
ของเอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไม
ถึง 10,000 ตารางเมตร 
   (6) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร 
   (7) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 250 ตารางเมตร แตไมถึง 500 ตารางเมตร 
   อาคารประเภท ง 
   (1) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง 
   (2) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต   
500 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร 
   (3) ภัตตาคารหรือรานอาหาร ท่ีมีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 100 ตารางเมตร แตไมถึง 250 ตารางเมตร 
   อาคารประเภท จ ไดแก  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกัน      
ทุกชั้นไมถึง 100 ตารางเมตร 
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 คามาตรฐานควบคมุการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ําทิ้ง ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
ก ข ค ง จ 

วิธีวิเคราะห 

1. คาความเปนกรดดาง (pH) - 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 ใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (pH Meter) 

2. บีโอดี (BOD)  มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน30  ไมเกิน40 ไมเกิน50  ไมเกิน200  ใชวิธีการ Azide Modification ท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน หรือวิธีการ
อ่ืนที่คณะกรรมการควบคุม 
มลพิษใหความเห็นชอบ  

3.ปริมาณของแข็ง 
- คาสารแขวนลอย 
(Suspended Soilds) 

มก./ล. ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน50 ไมเกิน60 กรองผานกระดาษกรองใยแกว 
(Glass Fibre Filter Disc)  

- คาตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 

มก./ล. ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 - วิธีการกรวยอิมฮอฟ (Imhoff cone) 
ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม ในเวลา   
1 ช่ัวโมง  

- คาสารที่ละลายไดท้ังหมด 
(Total Dissolved Solid) 

มก./ล. ไมเกิน
500* 

ไมเกิน
500* 

ไมเกิน
500* 

ไมเกิน 
500* 

- ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส ในเวลา 1 ช่ัวโมง  

4. คาซัลไฟต (Sulfide) มก./ล. ไมเกิน1.0 ไมเกิน1.0 ไมเกิน3.0 
-  

ไมเกิน4.0 - วิธีการไตเตรต (Titrate) 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ใน
รูป 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 ไมเกิน100  วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลว
แยกหาน้ําหนักของ 
น้ํามันและไขมัน 

 
 

หมายเหตุ 
: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําท้ิงจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน 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  
*=เปนคาท่ีเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ  

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 
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  2.3 มาตรฐานน้ําท้ิงจากที่ดินจัดสรร 
   ที่ดินประเภท ก ไดแก ท่ีดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา 
100 แปลง แตไมเกิน 500 แปลง  
   ที่ดินประเภท ข ไดแก ท่ีดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา 
500 แปลงขึ้นไป 

คามาตรฐานน้ําท้ิงจากที่ดินจัดสรร  
เกณฑมาตรฐานสูงสุด 

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย ที่ดินจัดสรร 
เกิน 100 แปลง 
แตไมเกิน 
500 แปลง 

ที่ดินจัดสรร 
เกินกวา 

500 แปลง 
ขึ้นไป  

วิธีการตรวจสอบ 

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 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน หรือวิธีการ
อ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 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 -วิธีการจมตัวของตะกอนสูกนกรวยอิมฮอฟ 
(Imhoff Cone) 
ปริมาตร 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา  
1 ช่ัวโมง 

•  สารที่ละลายไดท้ังหมด* 
(Total Dissolved Solids)  

มก./ล. ไมเกิน 500 ไมเกิน 500 -ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

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 
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หมายเหตุ : * เปนคาท่ีเพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติ 
วิธีการตรวจมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรใหเปนไปตามวิธีการมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหน้ําเสียใน 
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 

แหลงท่ีมา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ท้ิงจากที่ดินจัดสรร และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดให
ท่ีดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ตีพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 113 ตอนพิเศษ 8ง วันที่ 27 มีนาคม 2539 และมีผลบังคับใชกับที่ดิน จัดสรรที่ไดรับ
อนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินต้ังแตวันที่ 27 มีนาคม 2539 เปนตนไป 

 
  2.4 มาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากฟารมสุกร 
   การเลีย้งสกุรประเภท ก หมายถงึ การเลีย้งสุกรพอพันธุ แมพนัธุ สุกรขุน หรอืลูกสุกร 
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรอืตั้งแตสองชนิดข้ึนไป ท่ีมีน้ําหนักหนวยปศุสัตวเกินกวา 600 หนวย 
   การเลี้ยงสกุรประเภท ข หมายถงึ การเลี้ยงสุกรพอพันธุ แมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร 
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรอืตั้งแตสองชนิดข้ึนไป ท่ีมีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 60 หนวย แตไมเกิน 600 หนวย 
   การเลี้ยงสกุรประเภท ค หมายถงึ การเลี้ยงสุกรพอพันธุ แมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร 
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรอืตั้งแตสองชนิดข้ึนไป ท่ีมีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 6 หนวย แต ไมถึง 60 หนวย 
 

 มาตรฐานเพือ่ควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากฟารมสกุร  
เกณฑมาตรฐานสูงสุด 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
มาตรฐาน ก มาตรฐาน ข 

1. ความเปนกรดและดาง (pH)  - 5.5-9 5.5-9 

2. บีโอดี (BOD) มก./ล.  60 100 

3. ซีโอดี (COD) มก./ล. 300 400 

4. สารแขวนลอย (SS) มก./ล. 150 200 

5. ไนโตรเจนรวม (TKN) มก./ล. 120 200 
 

 
หมายเหตุ : 1. มาตรฐาน ก ใชควบคุมการระบายน้ําทิ้งสําหรับฟารมประเภท ก และมาตรฐาน ข ใชควบคุมการระบายน้ําทิ้ง

สําหรับฟารม ประเภท ข และ ค  

2. การแบงประเภทของฟารมสุกรจะใชน้ําหนักหนวยปศุสัตว (นปส.) หรือ Livestock Unit เปนเกณฑ เนื่องจากฟารม
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แตละแหงจะประกอบดวยสุกรที่มีความแตกตางกันทั้งประเภท ขนาด และชวงอายุ ซึ่งจะทําใหเกิดของเสียและน้ํา
เสียในปริมาณที่แตกตาง โดยมีขอกําหนดดังนี้ 
2.1 ประเภทของฟารมสุกร แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ประเภท ก มีน้ําหนักหนวยปศุสสัตว มากกวา 600 นปส. (เทียบเทาจํานวนสูตร มากกวา 5,000 ตัว) 
(2) ประเภท ข มีน้ําหนักหนวยปศุสัตว ต้ังแต 60-600 นปส.(เทียบเทาจํานวนสุกร ต้ังแต 500-5,000 ตัว) 
(3) ประเภท ค มีน้ําหนักปศุสัตว ต้ังแต 6-นอยกวา 60 นปส. (เทียบเทาจํานวนสุกร ต้ังแต 50-นอยกวา 500 ตัว) 
2.2 หลักเกณฑการใชน้ําหนักหนวยปศุสัตว 
เมื่อ น้ําหนักหนวยปศุสัตว 1 หนวย เทากับน้ําหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม 

โดย น้ําหนักเฉลี่ยสุกรพอ-แมพันธ เทากับ 170 กิโลกรัม 
  น้ําหนักเฉลี่ยสุกรขุน เทากับ 60 กิโลกรัม 
  น้ําหนักเฉลี่ยลูกสุกร เทากับ 12 กิโลกรัม 

3. การบังคับใชมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกรจะเริ่มใชบังคับกับฟารมสุกร  ประเภท ก (ขนาด
ใหญ) และ ประเภท ข (ขนาดกลาง) กอน โดยกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 69 ของ
พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535     ท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ต้ังแหลงกําเนิดมลพิษ ท้ังนี้ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด
หนึ่งปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
สําหรับฟารมสุกรประเภท ค (ขนาดเล็ก) จะยังไมบังคับใชมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมดังกลาว 
แตจะใชเสมือนเปนมาตรฐานทางวิชาการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหฟารมสุกร ขนาดเล็กมีการจัดการฟารมที่
ถูกตองกอนท่ีจะมีการใชบังคับในระยะตอไป เนื่องจากฟารมประเภท ค มีเปนจํานวนมากและมีศักยภาพในการ
ลงทุนตํ่า จําเปนตองใชระยะเวลาในการประชาสัมพันธ สนับสนุนการปรับปรุงวิธีการจัดการฟารม ปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียท่ีมีอยู หรือชวยเหลือในการ  จัดสรางระบบบําบัดน้ําเสีย    

แหลงที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
สิ่งแวดลอม ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 118 ตอนพิเศษ 8ง  
หนา 11-17 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 และมีผลบังคับใช ต้ังแต วันที่ 24 กุมภาพันธ 2545 เปนตนไป  
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ภาคผนวก ข 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 กรมควบคุมมลพิษ  

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 0- 2298-2000 โทรสาร 0- 2298-2002 
 www.pcd.go.th 
 
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) 

487 รามคําแหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310   โทร. 0-2319-2410-13, 0-2319-2708-10 โทรสาร. 0-2319-2710-1 
www.eit.or.th 
 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2278-8400-19  
www.deqp.go.th 
 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
โทร : 0-2279-7180-9 โทรสาร : 0-2271-3226 
www.onep.go.th 
 
 สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร : 0-2279-8087  โทรสาร : 0-2271-4239 
 www.onep.go.th/oefweb 
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 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท 0-2577-4182-9, 0-2577-1136-7 
www.ertc.deqp.go.th 
 
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.) 

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทรศัพท 0-2503-3333 โทรสาร 0-2504-4826-8  
www.tei.or.th 
 
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม  โทร 0-5335-7992-3 
2. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง โทร 0-5422-7201,0-5421-7331, 0-5421-8607 
3. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 พิษณุโลก   โทร 0-5531-1172 
4. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นครสวรรค  โทร 0-5629-9373-5 
5. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 นครปฐม  โทร 0-3425-1171, 0-3425-1172  
6. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี โทร 0-2968-8396 
7. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 สระบุรี โทร 0-3626-6163, 0-3626-7987 
8. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี  โทร 0-3233-7310, 0-3231-5395-6 
9. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี โทร 0-4323-6792, 0-4324-5019 
10. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน โทร 0-4324-6772-3 
11. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 นครราชสีมา  โทร 0-4425-1986 
12. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  โทร 0-4528-5071, 0-4528-5073 
13. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุรี โทร 0-3828-2381-3, 0-3827-6909 
14. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 สุราษฎรธานี  โทร 0-7727-2789, 0-7722-3105 
15. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ภูเก็ต  โทร 0-7621-2297, 0-7621-1330  
16. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา โทร 0-7431-1882, 0-7432-4713 
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 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุก (ทสจ.) 
 
 สมาคมสรางสรรคไทย “ตาวิเศษ” 

ใหความชวยเหลือในการรณรงค ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรวมมือกัน
ปองกันมลพิษทางน้ําโทร 0-2230-1884, โทรสาร 0-2236-8984 
 
 สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมไทย 

ใหความชวยเหลือดานวิชาการรวมทั้งจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม โทร 0-2591-5130 
 
 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 

ใหความชวยเหลือดานวิชาการรวมทั้งจัดสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ํา         
โทร 0-2252-7510-9, 218-6669, 251-1510 ตอ 6669 
 
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ใหบริการขอมูลรายละเอียดของโรงงานอุตสาหกรรม  รวมถึงการจัดการของเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม  โทร 0-2241-2141 โทรสาร 0-2243-3874 
 
 มูลนิธิโลกสีเขียว 

ใหบริการศูนยขอมูลสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายดานการศึกษาอื่นๆ รวมท้ัง องคกรพัฒนา
เอกชนและหนวยงานรัฐ โทร 0-2622-2250-2, โทรสาร 0-2622-1618 


