มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

1. บีโอดี
(Biochemical
Oxygen
Demand, BOD)

มก./ล.

2. สารแขวนลอย
(Suspended
Soilds, SS)

มก./ล.

3. แอมโมเนีย
(NH3 -N)

มก.-N./ล.

4. ไนโตรเจน
รวม (Total
Nitrogen) คือ
ผลรวมของ
ไนโตรเจน
ละลาย (Total
Dissolved
Nitrogen) และ
ไนโตรเจน
แขวนลอย
(Total
Particulate
Nitrogen)

มก.-N./ล.

เกณฑมาตรฐานสูงสุด
มาตรฐาน ก มาตรฐาน ข มาตรฐาน ค
วิธีการ
ตรวจสอบ
พื้นที่นอย
พื้นที่
กวา 10 ไร มากกวาหรือ
เทากับ 10 ไร
ไมเกิน 20 ไมเกิน 20
ไมเกิน 20 ใชวิธีอะไซด
โมดิฟเคชั่น
(Azide
Modification) ที่
อุณหภูมิ 20 ๐ C
เปนเวลา 5 วัน
ไมเกิน 80 ไมเกิน 80
ไมเกิน 80 ใชวิธีกรองผาน
แผนกรองใย
แกว ขนาดตา
กรอง ไมเกิน
1.2 ไมโครเมตร
ไมเกิน 1.1
ไมเกิน 1.1 ใชวิธี โมดิไฟด
อินโดฟนอล บลู
(Modified
Indophenol
Blue)
ไมเกิน 4.0
ไมเกิน 4.0 ใหใชวิธี
ดังตอไปนี้
(ก) ผลรวมของ
ไนโตรเจน
ละลาย ที่
ตรวจวัดดวยวิธี
เปอรซัลเฟต ได
เจสชั่น
(Persulfate
Digestion) และ
ไนโตรเจน
แขวนลอย ที่
ตรวจวัดดวยวิธี
วัดคาสาร

5. ฟอสฟอรัส
รวม (Total
Phosphorus)
6. ความเปนกรด
และดาง (pH)

มก.-P./ล.

-

ไมเกิน 0.5

-

-

-

6.5-8.5

6.5-8.5

7. สภาพนํา
ไฟฟา ที่ 25๐ C

เดซิซีเมน/
ม.

-

-

แขวนลอยบน
แผนกรองใย
แกวขนาดตา
กรอง ไมเกิน
0.7 ไมโครเมตร
และวิเคราะห
ดวย Nitrogen
Analyzer
(ข) ผลรวมของ
ไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น ที่
ตรวจวัดดวยวิธี
เจดาหล
(Kjeldahl
Method) และ
ไนไตรทและไน
เตรท ที่ตรวจวัด
ดวยวิธีแคดเมียม
รีดัคชั่น
(Cadmium
Reduction)
(ค) วิธี Hightemperature
Catalytic
Oxidation
ไมเกิน 0.5 ใชวิธีแอสคอร
บิค แอซิด
(Ascorbic Acid)
6.5-8.5

ใชเครื่องวัด pH
meter แบบ
Electrometric
Method
ไมเกิน 0.75 ไมเกิน 0.75 ใชวิธีอิเล็กทิคลั
คอนดักติวิตี้
(Electrical
Conductivity)

หมายเหตุ :

1. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ”หมายความวา พืน้ ที่ที่ปรับใหขงั น้ําได โดยวิธกี ารตาง ๆ เพื่อการเลี้ยง
สัตวน้ําแตไมรวมถึงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง หรือบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่มีประกาศของ
รัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษไวแลว
2. “ สัตวน้ํา ” หมายความวา สัตวน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในบอ เชน ปลา กุง หอย เตา จระเข
3. “ พื้นที่บอ ” หมายความวา พืน้ ที่บอที่ใชเลี้ยง และใหหมายความรวมถึงคู คลองสงและระบายน้ํา
4. “ น้ําทิ้ง ” หมายความวา น้ําทีผ่ านระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม การ
ระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
5. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท ก ” หมายความวา บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กนิ พืช เปนอาหาร
ทุกชนิด ซึ่งใชน้ําจากแหลงน้าํ ตามธรรมชาติ โดยไมมกี ารเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน น้ํา
ทะเล น้ําใตดนิ ที่มีคาความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว
6. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท ข ” หมายความวา บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กนิ เนื้อเปนอาหาร
ทุกชนิด หรือสัตวน้ําอื่น ๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเปนอาหาร ซึ่งใชน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ
โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน น้ําทะเล น้ําใตดินที่มคี าความเค็ม เกลือ หรือสาร
อื่นใด ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว
7. “ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท ค ” หมายความวา บอที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด ซึ่งมีการ
ใชสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน น้ําทะเล น้าํ ใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใดเติมลงใน
บอเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับคาความเค็มของน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชนิดนั้น ๆ
8. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งใหเก็บแบบจวง (Grab
Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกพื้นที่บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
9. วิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้าํ ทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 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/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้ง
จากบอเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืด ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125
ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม 2551
ข/
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125 ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม
2551

