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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย 

 
 

โดยที่เปนการสมควร  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย”  หมายความวา  พื้นที่ที่ปรับใหขังน้ําไดโดยวิธีการตาง  ๆ   

เพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํากรอยหรือสัตวน้ําเค็มแตไมรวมถึงพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

“พื้นที่บอ”  หมายความวา  พื้นที่บอที่ใชเลี้ยง  และใหหมายความรวมถึงคู  คลองสงและระบายน้ํา 
“สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวน้ํากรอยหรือสัตวน้ําเค็มที่เพาะเลี้ยงในบอ  เชน  กุง  ปลา  ปู   
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
ขอ ๒ ใหแบงประเภทของบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ ากรอยตามขอ   ๑   ที่ตองถูกควบคุม 

การระบายน้ําทิ้ง  ออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 
(๑) บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่มีพื้นที่บอตํ่ากวา  ๑๐  ไร  และ 
(๒) บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่มีพื้นที่บอต้ังแต  ๑๐  ไร  ข้ึนไป 
ขอ ๓ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยตามขอ  ๒  (๑)  ตองมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง  

ดังตอไปนี้ 
(๑) คาความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๖.๕  -  ๘.๕   
(๒) ความเค็ม  (Salinity)  จะมีคาสูงกวาความเค็มของแหลงรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได 

ไมเกินรอยละ  ๕๐ 
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ขอ ๔ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยตามขอ  ๒  (๒)  ตองมีคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) คาความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๖.๕  -  ๘.๕ 
(๒) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๗๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) แอมโมเนีย  (NH3  -  N)  ไมเกิน  ๑.๑  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร 
(๕) ฟอสฟอรัสรวม  (Total  Phosphorus)  ไมเกิน  ๐.๔  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
(๖) ไฮโดรเจนซัลไฟด  (H2S)  ไมเกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๗) ไนโตรเจนรวม  (Total  Nitrogen)  ไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร 
(๘) ความเค็ม  (Salinity)  จะมีคาสูงกวาความเค็มของแหลงรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได 

ไมเกินรอยละ  ๕๐ 
ขอ ๕ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามขอ  ๓  

และขอ  ๔  ใหเก็บแบบจวง  (Grab  Sampling)  จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกพื้นที่
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย 

ขอ ๖ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยตามขอ  ๓  และขอ  ๔  
ใหใชวิธี  ดังตอไปนี้   

(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดางของน้ํา   
(pH  Meter)  ตามวิธีหาคาแบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก  (Electrometric) 

(๒) การตรวจคาบีโอดีใหใชวิธีอะไซด  โมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  ที่อุณหภูมิ   
๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  และในกรณีน้ําทิ้งมีความเค็มใหใช  Synthetic  Seawater 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหใชวิธีกรองผานแผนกรองใยแกว  ขนาดตากรอง 
ไมเกิน  ๑.๒  ไมโครเมตร   

(๔) การตรวจสอบคาแอมโมเนียใหใชวิธีโมดิไฟด  อินโดฟนอล  บลู  (Modified  Indophenol  Blue)   
(๕) การตรวจสอบคาฟอสฟอรัสรวมใหใชวิธีแอสคอรบิค  แอซิด  (Ascorbic  Acid) 
(๖) การตรวจสอบคาไฮโดรเจนซัลไฟดใหใชวิธีเมธิลีน  บลู  (Methylene  Blue)   
(๗) การตรวจสอบคาไนโตรเจนรวม  ใหใช   
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 (ก) ผลรวมของไนโตรเจนละลาย  ที่ตรวจวัดดวยวิธีเปอรซัลเฟต  ไดเจสชั่น  (Persulfate  
Digestion)  และไนโตรเจนแขวนลอย  ที่ตรวจวัดดวยวิธีวัดคาสารแขวนลอยบนแผนกรองใยแกว 
ขนาดตากรอง  ไมเกิน  ๐.๗  ไมโครเมตร  และวิเคราะหดวย  Nitrogen  Analyzer  หรือ   

 (ข) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอน  ที่ตรวจวัดดวยวิธีเจดาหล  (Kjeldahl)  และ   
ไนไตรทและไนเตรท  ที่ตรวจวัดดวยวิธีแคดเมียม  รีดัคชั่น  (Cadmium  Reduction)  หรือ 

 (ค) วิธี  High-temperature  Catalytic  Oxidation 
(๘) การตรวจสอบความเค็ม  ใหใชเคร่ืองวัดความเค็มของน้ําที่ใชหลักการหาคาแบบ 

อิเล็กโตรเมตริก  คอนดักติวิต้ี  (Electrometric  Conductivity)  หรือแบบเดนซิต้ี  (Density) 
ขอ ๗ รายละเอียดของวิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย 

ตามขอ  ๖  ใหเปนไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน  Standard  Methods  for  
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/หรือคูมือวิเคราะหน้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 

ขอ ๘ รายละเอียดและวิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย
นอกเหนือจากขอ  ๖  และขอ  ๗  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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