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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลอง
กับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.   ๒๕๔๕   พ.ศ.   ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด”  หมายความวา  พื้นที่ที่ปรับใหขังน้ําได  โดยวิธีการตาง ๆ  เพื่อการ

เลี้ยงสัตวน้ําแตไมรวมถึงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  หรือบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยที่มีประกาศ 
ของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษไวแลว 

“สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในบอ  เชน  ปลา  กุง  หอย  เตา  จระเข 
“พื้นที่บอ”  หมายความวา  พื้นที่บอที่ใชเลี้ยง  และใหหมายความรวมถึงคู  คลองสงและระบายน้ํา 
“น้ําทิ้ง” หมายความวา  น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ก” หมายความวา  บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กินพืช 

เปนอาหารทุกชนิด  ซ่ึงใชน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ  โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม  เชน  
น้ําทะเล  น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม  เกลือ  หรือสารอื่นใด  ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว 

“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ข”  หมายความวา  บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่กินเนื้อเปน
อาหารทุกชนิด  หรือสัตวน้ําอื่น ๆ  ที่กินทั้งเนื้อและพืชเปนอาหาร  ซ่ึงใชน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ  
โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม  เชน  น้ําทะเล  น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม  เกลือ  หรือสารอื่นใด  
ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว 

“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเภท  ค”  หมายความวา  บอที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด  ซ่ึงมี
การใชสารที่กอใหเกิดความเค็ม  เชน  น้ําทะเล  น้ําใตดินที่มีคาความเค็ม  เกลือ  หรือสารอื่นใดเติมลงใน
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บอเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับคาความเค็มของน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิด
นั้น ๆ 

ขอ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ประเภท  ก  ตองมีคา
ดังตอไปนี้ 

(๑) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๘๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ประเภท  ข  ตองมีคา

ดังตอไปนี้ 
(๑) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๘๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) แอมโมเนีย  (NH3-N)  ไมเกิน  ๑.๑  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร 
(๔) ไนโตรเจนรวม  (Total  Nitrogen)  คือ  ผลรวมของไนโตรเจนละลาย  (Total  Dissolved  

Nitrogen)  และไนโตรเจนแขวนลอย  (Total  Particulate  Nitrogen)  รวมกันไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัม
ไนโตรเจนตอลิตร 

(๕) ฟอสฟอรัสรวม  (Total  Phosphorus)  ไมเกิน  ๐.๕  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
(๖) คาความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๖.๕-๘.๕ 
ขอ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ประเภท  ค  ที่มี

ขนาดพื้นที่บอเพาะเลี้ยงตํ่ากวา  ๑๐  ไร  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) คาความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๖.๕-๘.๕ 
(๒) สภาพนําไฟฟา  ที่  ๒๕  องศาเซลเซียส  ไมเกิน  ๐.๗๕  เดซิซีเมนตอเมตร 
ขอ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ประเภท  ค  ที่มี

ขนาดพื้นที่บอเพาะเลี้ยงต้ังแต  ๑๐  ไรข้ึนไป  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๘๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) แอมโมเนีย  (NH3-N)  ไมเกิน  ๑.๑  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร 
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(๔) ไนโตรเจนรวม  (Total  Nitrogen)  คือ  ผลรวมของไนโตรเจนละลาย  (Total  Dissolved  
Nitrogen)  และไนโตรเจนแขวนลอย  (Total  Particulate  Nitrogen)  รวมกันไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัม
ไนโตรเจนตอลิตร 

(๕) ฟอสฟอรัสรวม  (Total  Phosphorus)  ไมเกิน  ๐.๕  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
(๖) คาความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๖.๕-๘.๕ 
(๗) สภาพนําไฟฟา  ที่  ๒๕  องศาเซลเซียส  ไมเกิน  ๐.๗๕  เดซิซีเมนตอเมตร 
ขอ ๖ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามขอ  

๒  ถึงขอ  ๕  ใหเก็บแบบจวง  (Grab  Sampling)  จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกพื้นที่
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

ขอ ๗  การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามขอ  ๒  ถึงขอ  ๕  
ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบคาบีโอดี  ใหใชวิธีอะไซด  โมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  ที่อุณหภูมิ  
๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน 

(๒) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย  ใหใชวิธีกรองผานแผนกรองใยแกว  ขนาดตากรอง 
ไมเกิน  ๑.๒  ไมโครเมตร 

(๓)  การตรวจสอบคาแอมโมเนียไนโตรเจน  ใหใชวิธีโมดิไฟด  อินโดฟนอล  บลู  (Modified  
Indophenol  Blue) 

(๔) การตรวจสอบคาไนโตรเจนรวม  ใหใช 
 (ก) ผลรวมของไนโตรเจนละลาย  ที่ตรวจวัดดวยวิธีเปอรซัลเฟต  ไดเจสชั่น  (Persulfate  

Digestion)  และไนโตรเจนแขวนลอย  ที่ตรวจวัดดวยวิธีวัดคาสารแขวนลอยบนแผนกรองใยแกวขนาด
ตากรอง  ไมเกิน  ๐.๗  ไมโครเมตร  และวิเคราะหดวย  Nitrogen  Analyzer  หรือ   

 (ข) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น  ที่ตรวจวัดดวยวิธีเจดาหล  (Kjeldahl  Method)  
และไนไตรทและไนเตรท  ที่ตรวจวัดดวยวิธีแคดเมียม  รีดัคชั่น  (Cadmium  Reduction) 

 (ค) วิธี  High-temperature  Catalytic  Oxidation 
(๕) การตรวจสอบคาฟอสฟอรัสรวม  ใหใชวิธีแอสคอรบิค  แอซิด  (Ascorbic  Acid) 
(๖) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดางของน้ํา  (pH  

Meter)  ตามวิธีหาคาแบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก  (Electrometric  Method) 
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(๗) การตรวจสอบคาสภาพนําไฟฟา  ที่  ๒๕  องศาเซลเซียส  ใหใชวิธีอิเล็กทิคัล  คอนดักติวิต้ี  
(Electrical  Conductivity) 

ขอ ๘ วิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  ตามขอ  ๗  ใหเปนไป
ตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน  Standard  Methods  for  the  Examination  of  
Water  and  Wastewater  ที่  American  Public  Health  Association,  American  Water  Works  
Association  และ  Water  Environment  Federation  ของสหรัฐอเมริการวมกันกําหนดไว   

ขอ ๙ รายละเอียดและวิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าจืด  
นอกเหนือจากขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ยงยุทธ  ยุทธวงศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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