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มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ
1. มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (Ambient Air Quality Standards)
ค่ ำเฉลี่ย
ค่ ำเฉลี่ย
ค่ ำเฉลี่ย
ค่ ำเฉลี่ย
ค่ ำเฉลี่ย
1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
1 เดือน
1 ปี *
วิธีตรวจวัด
mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm g/m3 ppm mg/m3 ppm
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
34.20 30 10.26 9
- Non-Dispersive
Infrared Detection
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.32 0.17
- Chemiluminescence
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
0.78 0.30
0.30 0.12
0.10 0.04 Pararosaniline
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
0.33
0.10
- Gravimetric-High Volume
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 0.12
0.05
- Gravimetric-High
(PM-10)
Volume
โอโซน (O3)
0.20 0.10
- Chemiluminescence
ตะกัว่ (Pb)
1.5
- Atomic Absorption
Spectrometer
ก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (CS2)
0.18
- US EPA Compendium
Method TO-15
หมำยเหตุ : 1) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric mean value)
2) ความเข้ มข้ นของก๊ าซแต่ละชนิดในบรรยากาศ อยู่ที่ 1 บรรยากาศ 25 ๐C
3) มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะสัน้ (1, 8 และ 24 ชม.) กาหนดขึ ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอย่างเฉียบพลัน (acute
effect)
4) มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี ) กาหนดขึ ้นเพื่อป้องกันผลกระทบยาว ผลกระทบเรื อ้ รัง ที่อาจเกิดขึ ้นต่อสุขภาพ
อนามัย (chronic effect)
ที่มำ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่
52 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2550
4. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม 2552
5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ออกตามความในพระราชบัญ ญัติส่ง เสริ มและรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 24 มีนาคม 2553
สำรมลพิษ
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6. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 เมษายน 2538
และประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 ลงวันที่ 9 เมษายน 2544
7. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ องกาหนดมาตรฐานค่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชัว่ โมงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 27 ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2538
8. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่ อ ง กาหนดมาตรฐานค่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไปในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 30 เมษายน 2544
9. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) เรื่ องกาหนดมาตรฐานก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129
ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 11 มิถนุ ายน 2555

2. มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออก (Emission Standards)
2.1 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม
ชนิดของสำรเจือปน (หน่ วยวัด)
1.ฝุ่นละออง (Total Suspended
Particulate)

2. พลวง (Antimony)
3. สารหนู (Arsenic)
4. ทองแดง (Copper)
5. ตะกัว่ (Lead)
6. ปรอท (Mercury)
7. คลอรี น (Chlorine)
8. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen
chloride)
9. กรดกามะถัน (Sulfuric acid)
10. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen
sulfide)
11. คาร์ บอนมอนอกไซด์ (Carbon
monoxide)

หน่ วย

แหล่ งที่มำของสำรเจือปน

mg/m3

mg/m
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

ก. แหล่งกาเนิดความร้ อนที่ใช้
- น้ํ ามันหรื อน้ํ ามันเตา
- ถ่านหิน
- เชื ้อเพลิงชีวมวล
- เชื ้อเพลิงอื่น ๆ
ข. การถลุง หล่อหลอม รี ดดึง
หรื อผลิต อลูมิเนียม
ค. การผลิตทัว่ ไป
การผลิตทัว่ ไป
การผลิตทัว่ ไป
การผลิตทัว่ ไป
การผลิตทัว่ ไป
การผลิตทัว่ ไป
การผลิตทัว่ ไป

mg/m3

ค่ ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศ
ไม่ มีกำรเผำไหม้
มีกำรเผำไหม้
เชือ้ เพลิง
เชือ้ เพลิง
300

240
320
320
320
240

400
20
20
30
30
3
30

320
16
16
24
24
2.4
24

การผลิตทัว่ ไป

200

160

ส่วนในล้ านส่วน

การผลิตทัว่ ไป

25

-

ส่วนในล้ านส่วน

การผลิตทัว่ ไป

100

80

ส่วนในล้ านส่วน

การผลิตทัว่ ไป

870

690

3

2

ชนิดของสำรเจือปน (หน่ วยวัด)

หน่ วย

แหล่ งที่มำของสำรเจือปน

12. ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Sulfur
dioxide)

ส่วนในล้ านส่วน

ก. แหล่งกาเนิดความร้ อนที่ใช้
- น ้ามันหรื อน ้ามันเตา
- ถ่านหิน
- เชื ้อเพลิงชีวมวล
- เชื ้อเพลิงอื่น ๆ
ข. การผลิตทัว่ ไป

13. ออกไซด์ของไนโตรเจน
(Oxides of nitrogen)

ส่วนในล้ านส่วน

ค่ ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศ
ไม่ มีกำรเผำไหม้
มีกำรเผำไหม้
เชือ้ เพลิง
เชือ้ เพลิง
500

950
700
60
60
-

แหล่งกาเนิดความร้ อนที่ใช้
- น ้ามันหรื อมันเตา
200
- ถ่านหิน
400
- เชื ้อเพลิงชีวมวล
200
- เชื ้อเพลิงอื่น ๆ
200
14. ไซลีน (Xylene)
ส่วนในล้ านส่วน
การผลิตทัว่ ไป
200
15. ครี ซอล (Cresol)
ส่วนในล้ านส่วน
การผลิตทัว่ ไป
5
หมำยเหตุ : 1) ค่าปริ มาณสารเจือปนในอากาศ กรณีกระบวนการผลิตที่ไม่มีการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง ให้ คานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรื อ 760
มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ ง (Dry Basis) โดยมีปริ มาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะ
ตรวจวัด
2) ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ กรณีกระบวนการผลิตที่ไม่มีการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง ให้ คานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรื อ 760
มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ ง (Dry Basis) โดยมีปริ มาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ร้ อยละ 7
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เล่มที่ 123 ตอนที่ 50 ง เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 18 พ.ค. 2549
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เล่มที่ 123 ตอนที่ 50ง เรื่ อง กาหนดให้ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษ
ที่จะต้ องถูกควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องกาหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2459 เล่ม 132 ตอนพิเศษ
125 ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

2.2 มำตรฐำนควบคุมกำรปล่ อยทิง้ อำกำศเสียจำกโรงไฟฟ้ ำใหม่
ชนิดของเชือ้ เพลิง
1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
- ที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 50 เมกะวัตต์
- ที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเกิน 50 เมกะวัตต์

ฝุ่ นละออง
(มิลลิกรั มต่ อ
ลูกบำศก์ เมตร)

ก๊ ำซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
(ส่ วนในล้ ำนส่ วน)

ก๊ ำซออกไซด์ ของไนโตรเจน
ซึ่งคำนวณผลในรู ปก๊ ำซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (ส่ วนในล้ ำนส่ วน)

ไม่เกิน 80
ไม่เกิน 80

ไม่เกิน 360
ไม่เกิน 180

ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 200

2. โรงไฟฟ้าที่ใช้ น ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 260
ไม่เกิน 180
3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง
ไม่เกิน 60
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 120
4. โรงไฟฟ้าที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิง
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 60
ไม่เกิน 200
หมำยเหตุ : 1) มาตรฐานนี ้มีผลบังคับใช้ กบั โรงไฟฟ้าที่ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรื อใบอนุญาตขยายโรงงานตังแต่
้ วันที่ 15 มกราคม 2553
2) การคานวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ ้งจากปล่องโรงไฟฟ้า ให้ คานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศหรื อที่ 760 มิลลิเมตร
3

ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ ง (Dry Basis) โดยมีปริ มาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้ อยละ 50 หรื อที่ปริ มาตร
ออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้ ร้ อยละ 7
ที่มำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 7 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 มกราคม 2553

2.3 มำตรฐำนค่ ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี
สำรมลพิษ
ค่ ำมำตรฐำน (ไมโครกรั ม/ลูกบำศก์ เมตร)
1. เบนซีน (Benzene)
ไม่เกิน 1.7
2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
ไม่เกิน 10
3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane)
ไม่เกิน 0.4
4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)
ไม่เกิน 23
5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)
ไม่เกิน 22
6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane)
ไม่เกิน 4
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene)
ไม่เกิน 200
8. คลอโรฟอร์ ม (Chloroform)
ไม่เกิน 0.43
9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene)
ไม่เกิน 0.33
หมำยเหตุ : 1) การหาค่าสารอินทรี ย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ให้ นาผลการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างอากาศ
แบบต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้ อยเดือนละหนึง่ ครัง้ ) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
2) ในกรณีตวั อย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามข้ อ 1 ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ใ ห้ เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่เก็บตัวอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้
3) การค านวณค่า สารอินทรี ย์ ร ะเหยง่ า ยในบรรยากาศโดยทั่ว ไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิ ดตามข้ อ 1 ให้ คานวณผลที่ ความดัน
1 บรรยากาศ หรื อที่ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่มำ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานค่าสารอินทรี ย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยทัว่ ไปในเวลา 1 ปี ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อมแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 28 กันยายน 2550

2.4 ค่ ำเฝ้ ำระวังสำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 ชั่วโมง
สำรมลพิษ

ค่ ำมำตรฐำน (ไมโครกรั ม/ลูกบำศก์ เมตร)
ไม่เกิน 860
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 7.6

1. อะซิทลั ดีไฮด์ (Acetaldehyde)
2. อะคริ โลไนไตร (Acrylonitrile)
3. เบนซีน (Benzene)
4. เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride)
5. 1,3 – บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)
6. โบรโมมีเธน (Bromomethane)

ไม่เกิน 12
ไม่เกิน 5.3
ไม่เกิน 190

7. คาร์ บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride)
8. คลอโรฟอร์ ม (Chloroform)
9. 1,2 –ไดโบรโมอีเธน (1,2-Dibromoethane)

ไม่เกิน 150
ไม่เกิน 57
ไม่เกิน 370

4

สำรมลพิษ

ค่ ำมำตรฐำน (ไมโครกรั ม/ลูกบำศก์ เมตร)

10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (1,4-Dichlorobenzene)
11. 1,2 – ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane)
12. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)

ไม่เกิน 1100
ไม่เกิน 48
ไม่เกิน 210

13. 1,2 – ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane)
14. 1,4-ไดออกเซน (1,4-Dioxane)
15. อะครอลีน (2-Propenal/acrolein)

ไม่เกิน 82
ไม่เกิน 860
ไม่เกิน 0.55

16. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene)
17. 1,1,2,2-เตตระคลอโรเอทธิลีน (1,1,2,2-Tetrachloroethane)
18. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)
19. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)

ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 83
ไม่เกิน 130
ไม่เกิน 20

ที่มำ: ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่ อง กาหนดค่าเฝ้าระวังสาหรับสารอินทรี ย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 24 ชัว่ โมง
2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 13 ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552

2.5 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกสำหรับโรงโม่ บด หรื อย่ อยหิน
แหล่ งกำเนิด

ฝุ่ นละออง (mg/m3)

ค่ ำควำมทึบแสง (%)

ไม่มีระบบดูดฝุ่น

-

20

มีระบบดูดฝุ่น ระบายออกทางปล่อง

400

20

วิธีการตรวจวัด

USEPA Method 5

Smoke Opacity Meter

ที่มำ : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรื อย่อยหิน
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 และประกาศกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง ก าหนดให้ โรงโม่ บด หรื อย่ อยหิน
เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้ องถูกควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2540

2.6 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกสำหรับเตำเผำขยะมูลฝอย
สำรมลพิษ

ขนำดของเตำเผำ
วิธีตรวจวัด
1-50 ตัน/วัน
มำกกว่ ำ 50 ตัน/วัน
ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 120
USEPA Method 5 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

1. ปริ มาณฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร : mg/m3)
2. ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (ส่วนในล้ าน
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 30
USEPA Method 6,8 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ส่วน : ppm)
3. ก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรู ปของ
ไม่เกิน 250
ไม่เกิน 180
USEPA Method 7 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm)
4. ค่าความทึบแสง (% )
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 10
USEPA Method 9 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
5. ก๊ าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (ppm)
ไม่เกิน 136
ไม่เกิน 25
USEPA Method 26 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
6. ค่าสารประกอบไดออกซิน (นาโนกรัม
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 30
USEPA Method 23 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3
ต่อลูกบาศก์เมตร : ng/Nm )
หมำยเหตุ : 1) ให้ คานวณความเข้ มข้ นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้ างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรื อ ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ ง ปริ มาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air)
5

ร้ อยละ 50 หรื อที่ออกซิเจนร้ อยละ 7
2) ไดออกซิน ( Dioxin ) หมายถึง Total Chlorinated PCDD plus PCDF
PCDD = Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins
PCDF = Polychlorinated Dibenzofurans
-6
3) 1 ng (nanogram) เท่ากับ 10 mg
ที่มำ : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่
17 มิถุนายน 2540 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดให้ เตาเผามูลฝอยเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้ องถูกควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2540, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 63 ง
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540

2.7 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกสำหรับยำนพำหนะ
ประเภทรถ

มลพิษ

ค่ ำมำตรฐำน

เครื่ องมือตรวจวัด

วิธีกำรตรวจวัด

50%
45%

ระบบกระดาษกรอง
ระบบวัดความทึบแสง

ระดับเสียง

40%
35%
100 dB(A)

ระบบกระดาษกรอง
ระบบวัดความทึบแสง
เครื่ องวัดระดับเสียง
ตามมาตรฐาน IEC

ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระโดยเร่ งเครื่ องยนต์อย่าง
รวดเร็ วจนสุดคันเร่ ง
ตรวจวัดขณะรถยนต์มีภาระ และ
อยู่บนเครื่ องทดสอบ
เร่ งเครื่ องยนต์ที่มีความเร็ วรอบ
สูงสุด

CO
HC
CO
HC
CO
HC

4.5%
600 ppm
1.5%
200 ppm
0.5%
100 ppm

NDIR

ระดับเสียง

100 dB(A)

เครื่ องวัดระดับเสียง
ตามมาตรฐาน IEC

เร่ งเครื่ องยนต์ 3/4 ความเร็ วรอบ
สูงสุด

CO
HC
CO
HC
CO
HC
ควันขาว

4.5%
10,000 ppm
3.5%
2,000 ppm
2.5%
1,000 ppm
30%

NDIR
NDIR
NDIR
NDIR
NDIR
NDIR
ระบบวัดความทึบแสง

ระดับเสียง

95 dB(A)

เครื่ องวัดระดับเสียง
ตามมาตรฐาน IEC

ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา
ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา
ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา
เร่ งเครื่ องยนต์ 3/4 ความเร็ วรอบ
สูงสุด
เร่ งเครื่ องยนต์ 3/4 หรื อ 1/2
ความเร็ วรอบสูงสุด

ควันดา
รถยนต์ ดีเซล

รถยนต์ เบนซิน
- จดทะเบียนก่อน 1 พ.ย. 2536
- จดทะเบียนตังแต่
้ 1 พ.ย. 2536
- จดทะเบียนตังแต่
้ 1 ม.ค. 2550

- รถยนต์เบนซินทุกประเภท
รถจักรยำนยนต์
- จดทะเบียนก่อน 1 ก.ค. 2549
- จดทะเบียนตังแต่
้ 1 ก.ค. 2549
- จดทะเบียนตังแต่
้ 1 ม.ค. 2552

- รถจักรยานยนต์ทกุ ประเภท

NDIR
NDIR
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ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา
ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา
ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา

ประเภทรถ

มลพิษ

ค่ ำมำตรฐำน

เครื่ องมือตรวจวัด

CO
HC
ระดับเสียง

4.5%
10,000 ppm
100 dB(A)

NDIR

วิธีกำรตรวจวัด

ตรวจวัดขณะรถจอดอยู่กบั ที่ ไม่มี
ภาระ เครื่ องยนต์เดินเบา
รถตุ๊กตุ๊ก
เครื่ องวัดระดับเสียง
เร่ งเครื่ องยนต์ 3/4 หรื อ 1/2
ตามมาตรฐาน IEC
ความเร็ วรอบสูงสุด
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550) เรื่ อง การกาหนดมาตรฐานค่าก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
และก๊ าซไฮโดรคาร์ บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้ เครื่ องยนต์แก๊ สโซลีน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่
124 ตอนพิเศษ 29 ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550) เรื่ อง การกาหนดมาตรฐานค่าก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
และก๊ าซไฮโดรคาร์ บอนจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 29 ง
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550

3. มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในสถำนประกอบกำร
3.1 ค่ ำควำมเข้ มข้ นเฉลี่ยของสำรเคมีในอำกำศตลอดระยะเวลำกำรทำงำนปกติ ไม่ควรเกินระดับปกติ ดังต่อไปนี ้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่อสำรเคมี
Aldrin
Azinphos-methyl
Chlordane
DDT
DDVP
Dichlorvos
Dieldrin
Dimethyl 1,2-dibromo 2,2 dichloroethyl phosphate (Dibrom)
Endrin
Guthion
Lead arsenate
Lindane
Malathion
Methoxychlor
Nicotine
Systox
Thallium (soluble compounds) as Tl
Thiram
Toxaphene
Parathion
Phosdrin
7

ควำมเข้ มข้ นของสำรเคมี
ppm
mg/m3
0.25
0.2
0.5
1
1
1
0.25
3
0.1
0.2
0.15
0.5
15
15
0.5
0.1
0.1
5
0.5
0.11
0.1

ลำดับที่
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ควำมเข้ มข้ นของสำรเคมี
ppm
mg/m3
5
0.1
5
10
0.5
10
10
25
50
35
0.5
0.05
0.2
0.2
1
0.5
2.8
5,000
9,000
50
55
1
3
0.1
0.3
1
0.1
1
1
5
1,000
1,900
2.5
0.1
0.2
10
11
10
200
260
0.001
0.007
1
2
5
25
30
5
9
0.2
2
2
5
13
1
0.075

ชื่อสำรเคมี
Pyrethrum
Warfarin
Carbaryl (Sevin (R))
2,4-D
Paraquat
2,4,5,-T
Acetic acid
Ammonia
Arsenic and compounds (as As)
Arsine
Biphenyl
Bisphenol A
Carbon Dioxide
Carbon monoxide
Chlorine
Chlorine dioxide
Chromium and Chromium compounds
Copper fume
Dust or mist of copper
Cotton dust (raw)
Cyanide (as CN)
Ethyl alcohol (Ethanol)
Fluoride (as F)
Fluorine
Hydrogen cyanide
Iron oxide fume
Methyl alcohol (Methanol)
Nickel carbonyl
Nickel, metal and soluble compounds, as Ni
Nitric acid
Nitric oxide
Nitrogen dioxide
Nitroglycerin
Sodium hydroxide
Sulfur dioxide
Sulfuric acid
Tetraethyl lead (as Pb)
8

ลำดับที่
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ควำมเข้ มข้ นของสำรเคมี
ppm
mg/m3
0.07
2
0.1
5
19
0.1
0.4
0.3
0.4
1
0.1
1
1
0.5
3
100
435
1
5

ชื่อสำรเคมี
Tetramethyl lead (as Pb)
Tin and Inorganic compounds of tin
Tin and Organic compounds of tin
Phenol
Phosgene (Carbony chloride)
Phosphine
Phosphoric acid
Phosphorus (yellow)
Phosphorus pentachloride
Phosphorus pentasulfide
Phosphorus trichloride
Xylene (Xylol)
Zinc chloride fume
Zinc oxide fume

ที่มำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ตีพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2520

3.2 ค่ ำควำมเข้ มข้ นสูงสุดของสำรเคมีในบรรยำกำศ
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ควำมเข้ มข้ นของสำรเคมี
ppm
mg/m3
10
45
1
3
5
15
0.1
0.1
0.4
1
3
50
240
50
300
15
90
10
60
0.5
2.8
10
25
0.2
1
5
7
0.1
1
5
20
80

ชื่อสำรเคมี
Allyl glycidyl ether (AGE)
Boron trifluoride
Butylamine
tert-Butyl chromate (as CrO3)
Chlorine trifluoride
Chloroacetaldehyde
Chloroform (trichloromethane)
0-Dichlorobenzene
Dichloroethyl ether
1,1-Dichloro-1-nitroethane
Diglycidyl ether (DGE)
Ethyl mercaptan
Ethylene glycol dinitrate and/or Nitroglycerin
Hydrogen chloride
Iodine
Manganese
Methyl bromide
9

ลำดับที่
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ควำมเข้ มข้ นของสำรเคมี
ppm
mg/m3

ชื่อสำรเคมี
Methyl mercaptan

10
100
0.02
0.2
1
0.02
1

-Methyl styrene
Methylene bisphenyl isocyanate (MDI)
Monomethyl hydrazine
Terphenyls
Toluene-2,4-Diisocyanate
Vinyl chloride

20
480
0.2
0.35
9
0.14
2.8

ที่มำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 94 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2520

3.3 ค่ ำควำมเข้ มข้ นสูงสุดของสำรเคมีในบรรยำกำศ (เทียบกับเวลำ) ไม่ ควรเกินระดับปกติ ดังต่ อไปนี ้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่อสำร
Benzene
Beryllium and Beryllium
compounds
Cadmium fume
Cadmium dust
Carbondisulfide
Carbontetrachloride
Ethylene dibromide
Ethylene dichloride
Formaldehyde
Fluoride as dust
Lead and its inorganic
compounds
Methyl chloride
Methylene chloride
Organo (alkyl) mercury
Styrene
Trichloro ethylene
Tetrachloro ethylene
Toluene
Hydrogen sulfide
Mercury
Chromic acid and chromate
salt

ควำมเข้ มข้ นเฉลี่ย
ในช่ วงเวลำทำงำน
ปกติ
10 ppm
2 g/m3

ควำมเข้ มข้ นในระยะเวลำที่กำหนด
ควำมเข้ มข้ น

ช่ วงเวลำที่ยอมให้ มีได้

ควำมเข้ มข้ น
ที่ยอมให้ มีได้

50 ppm
25 g/m3

10 นาที
30 นาที

25 ppm
5 g/m3

0.1 mg/m3
0.2 mg/m3
20 ppm
10 ppm
20 ppm
50 ppm
3 ppm
2.5 mg/m3
0.2 mg/m3

100 ppm
200 ppm
50 ppm
200 ppm
10 ppm
-

30 นาที
5 นาที (ในระยะ 4 ชม.)
5 นาที
5 นาที (ในระยะ 3 ชม.)
30 นาที
-

0.3 mg/m3
0.6 mg/m3
30 ppm
25 ppm
30 ppm
100 ppm
5 ppm
-

100 ppm
500 ppm
0.01 mg/m3
100 ppm
100 ppm
100 ppm
200 ppm
-

300 ppm
2,000 ppm
600 ppm
300 ppm
300 ppm
500 ppm
50 ppm
-

5 นาที (ในระยะ 3 ชม.)
5 นาที (ในระยะ 2 ชม.)
5 นาที (ในระยะ 3 ชม.)
5 นาที (ในระยะ 2 ชม.)
5 นาที (ในระยะ 3 ชม.)
10 นาที
10 นาที
-

200 ppm
1,000 ppm
0.04 mg/m3
200 ppm
200 ppm
200 ppm
300 ppm
20 ppm
0.05 mg/m3
0.1 mg/m3

10

ที่มำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 , ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 94 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2520

4. มำตรฐำนระดับเสียง
4.1 มำตรฐำนระดับเสียงรบกวน
ค่ ำมำตรฐำนระดับเสียง
ระดับความแตกต่างของระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับ
ระดับเสียงพื ้นฐาน (L90) กาหนดระดับเสียงรบกวน เท่ากับ
10 เดซิเบลเอ

กำรตรวจวัดระดับเสียงพืน้ ฐำนและระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน
1. กรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ ้นต่อเนื่อง 1 ชม.ขึ ้นไป ให้ วดั เป็ นค่าระดับเสียงเฉลี่ย
1 ชม.(L eq 1 hr)
2. กรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ ้นต่อเนื่องไม่ถึง 1 ชม. ให้ วดั ระดับเสียงตามเวลาที่
เกิดขึ ้นจริ ง
3. กรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ ้นไม่ตอ่ เนื่อง มากกว่าหนึง่ ช่วงเวลา และช่วงเวลาไม่ถึง
1 ชม. ให้ วดั ระดับเสียงทุกช่วงเวลาใน 1 ชม.
4. กรณีบริ เวณที่ตรวจวัดเสียงรบกวนเป็ นพื ้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น
โรงพยาบาล โรงเรี ยน หรื อ เกิดในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. ให้ ตรวจวัดเป็ นค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L eq 5 min) และบวกเพิ่ม 3 เดซิเบลเอ

ที่มำ : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่ อง ค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน
พิเศษ 98ง วันที่ 16 สิงหาคม 2550 ( ยกเลิก ประกาศคณะกรรมสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่ อง ค่าระดับเสียงรบกวน ) และ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่ อง กาหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื ้นฐาน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคานวนค่าระดับเสียงขณะมี
การรบกวน และค่าระดับการรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 117ง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543

4.2 มำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป
ค่ ำมำตรฐำนระดับเสียง

กำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

1.ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน
115 เดซิเบลเอ (Lmax )

1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ ใช้ มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริ เวณที่มีคนอยู่หรื อ
อาศัยอยู่
2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ให้ ใช้ มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงใด ๆ
3. การตังไมโครโฟนของมาตรระดั
้
บเสียงที่บริ เวณภายนอกอาคารให้ ตงสู
ั ้ งจากพื ้น
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้ องไม่มีกาแพงหรื อสิ่งอื่น
ุ สมบัตใิ นการสะท้ อนเสียงกีดขวางอยู่
2.ค่า ระดับ เสี ย งเฉลี่ย 24 ชั่ว โมง ใดที่มีคณ
4.
การตั
งไมโครโฟนของมาตรระดั
้
บเสียงที่บริ เวณภายในอาคารให้ ตงสู
ั ้ งจากพื ้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (Leq 24 hr )
โดยในรั ศมี 1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้ องไม่มีกาแพงสิ่งอื่ นใดที่มีคณ
ุ สมบัติในการ
สะท้ อนเสียงกี ดขวางอยู่ และต้ องห่างจากช่องหน้ าต่างหรื อช่องทางที่เปิ ดออกนอกอาคารอย่างน้ อย
1.50 เมตร
ที่มำ : 1. ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป มาตรา 32(5) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2540
2. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่ อง การคานวณค่าระดับเสียง ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2540
3. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่ อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื น้ ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คานวณระดับเสียงขณะมี การรบกวน การคานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่
31 สิงหาคม 2550
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4.3 มำตรฐำนระดับเสียงจำกยำนพำหนะทำงบก (รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ )
ค่ ำมำตรฐำน
ไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 0.5 เมตร
* ระดับเสียงขณะที่เดินเครื่ องยนต์
อยู่กบั ที่ โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ

วิธีกำรตรวจวัดระดับเสียง
วิธีเร่ งเครื่ องยนต์
- เร่งเครื่ องยนต์ที่ 3/4 ของความเร็ วรอบทีเ่ ครื่ องยนต์
ให้ กาลังสูงสุด ถ้ าความเร็ วรอบทีเ่ ครื่ องยนต์ให้ กาลัง
สูงสุดไม่เกิน 5,000 รอบต่อนาที หรื อ
- เร่งเครื่ องยนต์ที่ 1/2 ของความเร็ วรอบทีเ่ ครื่ องยนต์
ให้ กาลังสูงสุดเกิน 5,000 รอบต่อนาที
- เร่งเครื่ องยนต์ที่ความเร็ วรอบสูงสุด

ประเภทรถ
รถจักรยานยนต์

ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 7.5 เมตร หรื อ
รถยนต์ดีเซล
ไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 0.5 เมตร
รถยนต์แก๊ สโซลีน
- เร่งเครื่ องยนต์ที่ 3/4 ของความเร็ วรอบทีเ่ ครื่ องยนต์
* ระดับเสียงขณะที่เดินเครื่ องยนต์อยู่กบั ที่ โดยไม่
ให้ กาลังสูงสุด
รวมเสียงแตรสัญญาณ
หมำยเหตุ : * ให้ ตรวจสอบค่าระดับเสียง 2 ครัง้ และให้ ถือเอาค่าระดับเสียงสูงสุดที่วดั ได้ เป็ นค่าระดับเสียงของเครื่ องยนต์
ถ้ าแตกต่างกันเกินกว่า 2 เดซิเบลเอ ให้ ตรวจสอบใหม่
ที่มำ : 1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 87 ง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดระดับเสียงของรถยนต์ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 87 ง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546

4.4 มำตรฐำนระดับเสียงจำกยำนพำหนะทำงนำ้ (เรือกล)
ค่ ำมำตรฐำน
ไม่เกิน 100 dB(A) ที่ระยะ 0.5 เมตรจากปลายท่อ
ไอเสียของเรื อกลหรื อกราบเรื อกล*

วิธีกำรตรวจวัดระดับเสียง
เร่ งเครื่ องยนต์ให้ มีความเร็วรอบเท่ากับความเร็ วรอบของการตรวจวัดเรื อกลที่ใช้
เครื่ องยนต์ดีเซล หรื อความเร็ วรอบของการตรวจวัดเรื อกลที่ใช้ เครื่ องยนต์
แก๊ สโซลีน แล้ วแต่กรณี

หมำยเหตุ : * ให้ ตรวจสอบระดับเสียง 2 ครัง้ และถือเอาค่าสูงสุดที่วดั ได้ เป็ นค่าระดับเสียงของเรื อ ถ้ าแตกต่างกันเกิน 2 dB (A)
ให้ ตรวจสอบใหม่
ที่มำ : ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดระดับเสียงของเรื อ กล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

4.5 มำตรฐำนระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือนจำกกำรทำเหมืองหิน
ก. มำตรฐำนระดับเสียงจำกกำรทำเหมืองหิน
 ค่าระดับเสียงสูงสุด
 ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชัว่ โมง
 ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

115 เดซิเบลเอ, dB (A)
75 เดซิเบลเอ, dB (A)
70 เดซิเบลเอ, dB (A)
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ข. มำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนจำกกำรทำเหมืองหิน
ควำมถี่
ควำมเร็วอนุภำค
กำรขจัด
ควำมถี่
ควำมเร็วอนุภำค
กำรขจัด
(เฮิร์ตซ์ )
ไม่ เกิน (มม./วินำที)
ไม่ เกิน (มม./วินำที)
(เฮิร์ตซ์ )
ไม่ เกิน (มม./วินำที)
ไม่ เกิน (มม./วินำที)
1
4.7
0.75
21
26.4
0.20
2
9.4
0.75
22
27.6
0.20
3
12.7
0.67
23
28.9
0.20
4
12.7
0.51
24
30.2
0.20
5
12.7
0.40
25
31.4
0.20
6
12.7
0.34
26
32.7
0.20
7
12.7
0.29
27
33.9
0.20
8
12.7
0.25
28
35.2
0.20
9
12.7
0.23
29
36.4
0.20
10
12.7
0.20
30
37.7
0.20
11
13.8
0.20
31
39.0
0.20
12
15.1
0.20
32
40.2
0.20
13
16.3
0.20
33
41.5
0.20
14
17.6
0.20
34
42.7
0.20
15
18.8
0.20
35
44.0
0.20
16
20.1
0.20
36
45.2
0.20
17
21.4
0.20
37
46.5
0.20
18
22.6
0.20
38
47.8
0.20
19
23.9
0.20
39
49.0
0.20
20
25.1
0.20
40
50.8
0.20
ที่มำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่ สะเทือนจากการทาเหมืองหิน
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดเหมืองหินเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้ อง
ถูกควบคุมระดับเสียงและความสัน่ สะเทือนลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่
29 ธันวาคม 2548
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มำตรฐำนคุณภำพนำ้
1. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ผิวดิน (Surface Water Quality Standards)
ลำดับ

พำรำมิเตอร์ 1/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สี กลิน่ และรส (Color, Odor and Taste)
อุณหภูมิ (Temperature)
ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
ออกซิเจนละลายน ้า (DO)2/
บีโอดี (BOD)
แบคทีเรี ยกลุม่ โคลิฟอร์ มทังหมด
้
(Total Coliform Bacteria)
แบคทีเรี ยกลุม่ ฟี คอลโคลิฟอร์ ม
(Fecal Coliform Bacteria)
ไนเตรท (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน
แอมโมเนีย(NH3)ในหน่วยไนโตรเจน
ฟี นอล (Phenols)
ทองแดง (Cu)
นิคเกิล (Ni)
แมงกานีส (Mn)
สังกะสี (Zn)
แคดเมียม (Cd)
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้ นท์
(Cr Hexavalent)
ตะกัว่ (Pb)
ปรอททังหมด
้
(Total Hg)
สารหนู (As)
ไซยาไนด์ (Cyanide)
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)
- ค่ารังสีแอลฟา (Alpha)
- ค่ารังสีเบตา (Beta)
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรี น
ทังหมด
้
(TotalOrganochlorine
Pesticides)
ดีดีที (DDT)
บีเอชซีชนิดแอลฟ่ า (Alpha BHC)
ดิลดริ น (Dieldrin)
อัลดริ น (Aldrin)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22

23.
24.
25.
26.

เกณฑ์ มำตรฐำนสูงสุด2/ ตำมกำรแบ่ งประเภทคุณภำพนำ้
ตำมกำรใช้ ประโยชน์
ค่ ำทำง
หน่ วย
สถิติ
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่
1
2
3
4
5
ธ
ธ’
ธ’
ธ’
๐
C
ธ
ธ’
ธ’
ธ’
ธ
5.0-9.0
5.0-9.0
5.0-9.0
P 20
mg/l
ธ
6.0
4.0
2.0
P 80
mg/l
ธ
1.5
2.0
4.0
P 80 MPN/100ml
ธ
5,000
20,000
P 80

MPN/100ml

ธ

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

5.0
0.5
0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*, 0.05**
0.05

-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ธ
ธ
ธ
ธ

0.05
0.002
0.01
0.005

-

BecQuarel/l

ธ
ธ

0.1
1.0

-

mg/l

ธ

0.05

-

g/l
g/l
g/l
g/l

ธ
ธ
ธ
ธ

1.0
0.02
0.1
0.1

-
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1,000

4,000

-

-

ลำดับ

พำรำมิเตอร์ 1/

27.

เฮปตาคลอร์ แ ละเฮปตาคลออี ป อกไซด์
(Heptachor &Heptachlor epoxide)
เอนดริ น (Endrin)

28.

หมำยเหตุ :

ค่ ำทำง
สถิติ

หน่ วย
g/l
g/l

1/

เกณฑ์ มำตรฐำนสูงสุด2/ ตำมกำรแบ่ งประเภทคุณภำพนำ้
ตำมกำรใช้ ประโยชน์
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่
1
2
3
4
5
ธ
0.2
ธ

ไม่สามารถตรวจพบได้ ตามวิธี
การตรวจสอบที่กาหนด

-

= กาหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน ้าประเภทที่ 2-4
สาหรับแหล่งน ้าประเภทที่ 1 ให้ เป็ นไปตามธรรมชาติและแหล่งน ้าประเภทที่ 5 ไม่กาหนดค่า
2/
= ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานต่าสุด
ธ
= เป็ นไปตามธรรมชาติ
ธ’ = อุณหภูมิของน ้าจะต้ องไม่สงู กว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
*
= น ้าที่มีความกระด้ างในรู ปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
** = น ้าที่มีความกระด้ างในรู ปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
๐
= ไม่ได้ กาหนดค่า
C = องศาเซลเซียส
P20 = ค่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 20 จากจานวนตัวอย่างน ้าทังหมดที
้
่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
P80 = ค่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 80 จากจานวนตัวอย่างน ้าทังหมดที
้
่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
mg/l = มิลลิกรัมต่อลิตร
g/l = ไมโครกรัมต่อลิตร
MPN/100ml = เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลติ ร (เอ็ม.พี.เอ็น. = Most Probable Number)
ที่มำ : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอน ที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
บันทึก : มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แบ่งประเภทของแหล่งน ้าผิวดินเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่ 1 ได้ แก่ แหล่งน ้าที่คณ
ุ ภาพน ้ามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน ้าทิ ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริ โภคโดยต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติก่อน
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิง่ มีชีวิตระดับพื ้นฐาน
(3) การอนุรักษ์ ระบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า
ประเภทที่ 2 ได้ แก่ แหล่งน ้าที่ได้ รับน ้าทิ ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริ โภคโดยต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุ ง คุณภาพน ้าทัว่ ไปก่อน
(2) การอนุรักษ์ สตั ว์น ้า
(3) การประมง
(4) การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า
ประเภทที่ 3 แหล่งน ้าที่ได้ รับน ้าทิ ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริ โภคโดยต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุ ง คุณภาพน ้าทัว่ ไปก่อน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 แหล่งน ้าที่ได้ รับน ้าทิ ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและการบริ โภคโดยต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน ้าเป็ นพิเศษก่อน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 ได้ แก่ แหล่งน ้าที่ได้ รับน ้าทิ ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์เ พื่อการคมนาคม
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1.1 ดัชนีคุณภำพนำ้ แหล่ งนำ้ ผิวดิน (WaterQuality Index, WQI)
เกณฑ์ คุณภำพนำ้

คะแนนรวม

ดีมาก
ดี
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก

91-100
71-90
61-70
31-60
0-30

เทียบได้ กับมำตรฐำนแหล่ งนำ้
ผิวดินประเภท
1
2
3
4
5

สีแสดงคุณภำพนำ้
น ้าเงิน
ฟ้า
เหลือง
แดง
แดงเข้ ม

2. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ใต้ ดนิ
ดัชนีคุณภำพนำ้

หน่ วย

ค่ ำมำตรฐำน

วิธีกำรตรวจวัด

1.สำรอินทรี ย์ระเหยง่ ำย (Volatile Organic Compounds)
1) เบนซีน (Benzene)

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

2) คาร์ บอนเตตระคลอไรด์ (CarbonTetrachloride)

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

วิธี Purge and Trap Gas Chromatography
หรื อวิธี Purge and Trap Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"

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

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

"

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

g/l

ต้ องไม่เกิน 7

"

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

g/l

ต้ องไม่เกิน 70

"

6) ทรานส์ -1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (trans-1,2Dichloroethylene)
7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)

g/l

ต้ องไม่เกิน 100

"

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

"

8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene)

g/l

ต้ องไม่เกิน 700

"

9) สไตรี น (Styrene)

g/l

ต้ องไม่เกิน 100

"

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachoroethylene)

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

"

11) โทลูอีน (Toluene)

g/l

ต้ องไม่เกิน 1,000

"

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

"

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

g/l

ต้ องไม่เกิน 200

"

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

g/l

ต้ องไม่เกิน 5

"

15) ไซลีนทังหมด
้
(Total Xylenes)
1) แคดเมียม (Cadmium)

ต้ องไม่เกิน 10,000
g/l
2. โลหะหนัก (Heavy metals)
mg/l
ต้ องไม่เกิน 0.003
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"
วิธี Direct Aspiration/Atomic Absorption
Spectrometry หรื อวิธี Inductively Coupled
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ดัชนีคุณภำพนำ้
2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (HexavalentChromium)
3) ทองแดง (Copper)

หน่ วย
mg/l
mg/l

ค่ ำมำตรฐำน
ต้ องไม่เกิน 0.05
ต้ องไม่เกิน 1.0

วิธีกำรตรวจวัด
"
"

4) ตะกัว่ (Lead)
5) แมงกานีส (Manganese)
6) นิกเกิล (Nickel)
7) สังกะสี (Zinc)
8) สารหนู (Arsenic)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ต้ องไม่เกิน 0.01
ต้ องไม่เกิน 0.5
ต้ องไม่เกิน 0.02
ต้ องไม่เกิน 5.0
ต้ องไม่เกิน 0.01

9) ซีลีเนียม (Selenium)

mg/l

ต้ องไม่เกิน 0.01

"
"
"
"
วิธี Hydride Generation/Atomic Absorption
Spectrometry หรื อวิธี Inductively Coupled
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"

10) ปรอท (Mercury)

mg/l

ต้ องไม่เกิน 0.001

1) คลอเดน (Chlordane)

3. สำรป้ องกันกำจัดศัตรู พืชและสัตว์ (Pesticides)
ต้ องไม่เกิน 0.2
g/l

วิธี Cold-Vapor Atomic Absorption
Spectrometry/Plasma Emission
Spectroscopy
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

2) ดิลดริ น (Dieldrin)

g/l

ต้ องไม่เกิน 0.03

วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas
Chromtography/Mass Spectrometry
หรื อวิธี Liquid - Liquid Extraction Gas
Chromatography (Method I)
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"

3) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)

g/l

ต้ องไม่เกิน 0.4

"

4) เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor Epoxide)

g/l

ต้ องไม่เกิน 0.2

"

5) ดีดีที (DDT)

g/l

ต้ องไม่เกิน 2

"

6) 2,4-ดี (2,4-D)

g/l

ต้ องไม่เกิน 30

7) อะทราซีน (Atrazine)

g/l

ต้ องไม่เกิน 3

วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas
Chromatography
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
"

8) ลินเดน (Lindane)

g/l

ต้ องไม่เกิน 0.2

9) เพนตะคลอโรฟี นอล (Pentachlorophenol)

g/l

ต้ องไม่เกิน 1
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วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas
Chromatography (Method I)
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
วิธี Liquid - Liquid Extraction
Chromatography หรื อวิธี Liquid - Liquid
Extraction Gas Chromatography/Mass
Spectrometry
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

1) เบนโซ (เอ) ไพรี น (Benzo (a) pyrene)

4. สำรพิษอื่น ๆ
ต้ องไม่เกิน 0.2
g/l

วิธี Liquid - Liquid Extraction
Chromatography หรื อวิธี Liquid-Liquid
Extraction Gas Chromatography/Mass
Spectrometry
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ไซยาไนด์ (Cyanide)
ต้ องไม่เกิน 200
วิธี Pyridine Barbituric Acid หรื อวิธี
g/l
Colorimetry หรื อวิธี Ion Chromatography
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) พีซีบี (PCBs)
ต้ องไม่เกิน 0.5
วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas
g/l
Chromatography (Method II)
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
ต้
อ
งไม่
เ
กิ
น
2
วิ
ธ
ี
Purge and Trap Gas Chromatography
g/l
หรื อวิธี Purge and Trap Gas
Chromatography Mass Spectrometry
หรื อวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
หมำยเหตุ : 1) การตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ ดนิ ใช้ วิธีการมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย (Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater) ซึง่ American Public Health Association, American Water Works Association และ Water
Environment Federation ของสหรัฐอเมริ การ่ วมกันกาหนด หรื อตามคูม่ ือวิเคราะห์น ้าและน ้าเสียของสมาคมวิศวกร
สิง่ แวดล้ อมแห่งประเทศไทย
2) วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้าใต้ ดนิ ให้ เป็ นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มำ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริ มและรั ก ษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่
15 กันยายน 2543
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3. มำตรฐำนนำ้ ทิง้
3.1 มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ทิง้ อุตสำหกรรมสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม
พำรำมิเตอร์
1. ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
2. สารที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(Total Dissolved Solids :
TDS)

ค่ ำมำตรฐำน
- 5.5-9.0
- ไม่เกิน 3,000 mg/l หรื ออาจแตกต่างแล้ วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้าทิ ้งหรื อประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 5,000 mg/l น ้าทิ ้งที่ระบาย
ลงแหล่งน ้ากร่ อยที่มีคา่ ความเค็มเกิน 2,000 mg/l หรื อลงสูท่ ะเล ค่าสารที่ละลายได้ ทงหมดในน
ั้
้าทิ ้งจะมี
ค่ามากกว่าค่าสารที่ละลายได้ ที่มีอยู่ในแหล่งน ้ากร่ อยหรื อน ้าทะเลได้ ไม่เกิน 5,000 mg/l

3. สารแขวนลอย
(Suspended Solids : SS)
4. อุณหภูมิ (Temperature)
5. สีและกลิน่ (Color & Odor)
6. ซัลไฟด์ (Sulfide : H2S)
7. ไซยาไนด์ (Cyanide : HCN)
8. น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

- ไม่เกิน 50 mg/l หรื ออาจแตกต่างแล้ วแต่แหล่งรองรับน ้าทิ ้ง หรื อประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ
ประเภทของระบบบาบัดน ้าเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 150 mg/l
- ไม่เกิน 40 ๐C
- เมื่อระบายลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะแล้ วไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ
- ไม่เกิน 1 mg/l
- ไม่เกิน 0.2 mg/l
- ไม่เกิน 5 mg/l อาจแตกต่างแล้ วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้าทิ ้ง หรื อประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 mg/l
9. ฟอร์ มลั ดีไฮด์ (Formaldehyde)
- ไม่เกิน 1 mg/l
10. สารประกอบฟี นอล (Phenols) - ไม่เกิน 1 mg/l
11. คลอรี นอิสระ (Free Chlorine)
- ไม่เกิน 1 mg/l
12. สารที่ใช้ ปอ้ งกันหรื อกาจัดศัตรูพืช - ต้ องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กาหนด
หรื อสัตว์ (Pesticide)
13. บีโอดี (Biochemical Oxygen
- ไม่เกิน 20 mg/l หรื ออาจแตกต่างแล้ วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้าทิ ้ง หรื อประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
Demand : BOD)*
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 60 mg/l
14. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen - ไม่เกิน 100 mg/l หรื ออาจแตกต่างแล้ วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้าทิ ้ง หรื อประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
: TKN)**
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 200 mg/l
15. ซีโอดี(Chemical Oxygen
- ไม่เกิน 120 mg/l หรื ออาจแตกต่างแล้ วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้าทิ ้ง หรื อประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
Demand : COD)***
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 400 mg/l
16. โลหะหนัก (Heavy metal)
1) สังกะสี (Zn)
- ไม่เกิน 5.0 mg/l
2) โครเมียม (Cr)
Hexavalent Chromium
- ไม่เกิน 0.25 mg/l
Trivarent Chromium
- ไม่เกิน 0.75 mg/l
3) อาร์ เซนิค (As)
- ไม่เกิน 0.25 mg/l
4) ทองแดง (Cu)
- ไม่เกิน 2.0 mg/l
5) ปรอท (Hg)
- ไม่เกิน 0.005 mg/l
6) แคดเมียม (Cd)
- ไม่เกิน 0.03 mg/l
7) แบเรี ยม (Ba)
- ไม่เกิน 1.0 mg/l
8) เซเลเนียม (Se)
- ไม่เกิน 0.02 mg/l
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พำรำมิเตอร์
9) ตะกัว่ (Pb)
10) นิคเกิล (Ni)
11) แมงกานีส (Mn)

ค่ ำมำตรฐำน
- ไม่เกิน 0.2 mg/l
- ไม่เกิน 1.0 mg/l
- ไม่เกิน 5.0 mg/l

หมำยเหตุ : 1) mg/l หมายถึง มิลลิกรัมต่อลิตร
2) โรงงานอุตสาหกรรม หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
3) นิคมอุตสาหกรรม หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยนิคมอุตสาหกรรม หรื อ โครงการที่จัดไว้ สาหรั บการ
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน ้าทิ ้งลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะหรื อออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมร่ วมกัน
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) และ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ลงวันที่
14 มิถนุ ายน 2539
บันทึก : ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่ อง กาหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ ระบายน ้าทิ ้ง ให้ มีคา่ แตกต่างจาก
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้ง ที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)
* โรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภทที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษยอมให้ ระบายน ้าทิ ้งที่มี BOD สูงถึง 60 mg/l คือ
1. โรงงานฆ่าสัตว์
2. โรงงานผลิตแป้งจากเมล็ดพืชหรื อหัวพืช
3. โรงงานผลิตอาหารจากแป้ง
4. โรงงานผลิตอาหารสัตว์
5. โรงงานสิง่ ทอ
6. โรงงานผลิตหนังสัตว์
7. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
8. โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์
9. โรงงานผลิตยา 10. โรงงานห้ องเย็น
** ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) มีผลใช้ บงั คับ ให้ โรงงานอุตสาหกรรมตาม (*) ระบาย
น ้าทิ ้งที่มีคา่ TKN ไม่เกิน 100 mg/l ยกเว้ น โรงงานผลิตเครื่ องปรุ ง กลิน่ รส หรื อสีของอาหาร และโรงงานผลิตอาหารสัตว์สาเร็ จรู ป
สามารถระบายน ้าทิ ้งที่มีคา่ TKN ไม่เกิน 200 mg/l ภายใน 2 ปี หลังจากประกาศฯ
*** โรงงานอุตสาหกรรม 5 ประเภทที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ยอมให้ ระบายน ้าทิ ้งที่มี COD สูงถึง 400 mg/l คือ
1. โรงงานผลิตเครื่ องปรุ ง กลิน่ รส หรื อสีของอาหาร 2. โรงงานผลิตอาหารสัตว์สาเร็ จรู ป 3. โรงงานสิง่ ทอ
4. โรงงานผลิตหนังสัตว์
5. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

3.2 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกระบบบำบัดนำ้ เสียชุมชน
พารามิเตอร์
มาตรฐาน
1. ความ เป็ นกรดและด่าง (pH)
5.5 -9.0
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
* ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids)
** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. น ้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ไนโตรเจนทังหมด
้
(Total Nitrogen)
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
6. ฟอสฟอรัสทังหมด
้
(Total Phosphorus)
ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
หมำย เหตุ : * กรณีหน่วยบาบัดสุดท้ ายเป็ นบ่อปรับเสถี ยร (Stabilization Pond) หรื อบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ ใช้ ค่าบีโอดี ของน ้า
ที่ผ่านการกรองแล้ ว (Filtrate BOD)
** กรณี หน่วยบาบัดสุดท้ ายเป็ นบ่อปรับเสถี ยร (Stabilization Pond) หรื อบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ที่มำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากระบบบาบัดน ้าเสีย
รวมของชุมชน ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถนุ ายน 2553
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3.3 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด
ก. มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด
พำรำมิเตอร์
1. ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3. ปริ มาณของแข็ง (Solids)
3.1 สารแขวนลอย (SS)
3.2 ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
3.3 สารที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(TDS)*
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)
5. ไนโตรเจนในรู ป ทีเคเอ็น (TKN)
6. น ้ามันและไขมัน (O & G)

หน่ วย

mg/l

ก
5-9
20

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
0.5
500
1.0
35
20

เกณฑ์ กำหนดสูงสุดตำมประเภท
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้
ข
ค
ง
5-9
5-9
5-9
30
40
50
40
0.5
500
1.0
35
20

50
0.5
500
3.0
40
20

50
0.5
500
4.0
40
20

จ
5-9
200
60
100

หมำยเหตุ : * เป็ นค่าที่เพิ่มจากสารละลายในน ้าใช้ ตามปกติ

ข. ขนำดและประเภทของอำคำรที่กำหนดมำตรฐำนกำรระบำยนำ้ ทิง้
ขนำดของอำคำรที่กำหนดมำตรฐำนกำรระบำยนำ้ ทิง้
ก
ข
ค
ง
จ
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด
≥ 500 ห้ องนอน 100-<500 ห้ องนอน
< 100 ห้ องนอน
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม
≥ 200 ห้ อง
60-<200 ห้ อง
< 60 ห้ อง
3. หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
≥ 250 ห้ อง
50-<250 ห้ อง
10-<50 ห้ อง
2
2
4. สถานบริ การ ประเภทสถานอาบนา้ นวด
< 5,000 ม.
1,000-<5,000 ม.
หรื ออบตัว ตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ
5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรื อ ≥ 30 เตียง
10-<30 เตียง
ส ถ า น พ ย า บ า ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล
6. อาคารโรงเรี ยนเอกชน ราชการ อุดมศึกษา ≥ 25,000 ม.2 5,000-<25,000 ม.2
2
2
2
7. อาคารที่ทาการราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ≥ 55,000 ม. 10,000-<55,000 ม. 5,000-<10,000 ม.
ระหว่างประเทศและของเอกชน
2
8. ศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า
≥ 25,000 ม.
5,000-<25,000 ม.2
2
2
2
2
9. ตลาดตามกฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุข ≥ 2,500 ม. 1,500-<2,500 ม. 1,000-<1,500 ม. 500-<1,000 ม.
2
2
2
2
10. ภัตตาคารและร้ านอาหาร
≥ 2,500 ม.
500-<2,500 ม.
250-<500 ม.
100-<250 ม. < 100 ม.2
หมำยเหตุ : - = ยังไม่กาหนด , ม.2 = ตารางเมตร
ที่มำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
ประเภทอำคำร
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3.4 มำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกที่ดินจัดสรร
พำรำมิเตอร์

ประเภทมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้
หน่ วย ที่ดนิ จัดสรรเกิน 100 แปลง แต่ ที่ดนิ จัดสรรเกินกว่ ำ 500
ไม่ เกิน 500 แปลง
แปลงขึน้ ไป
5.5 – 9.0
5.5 – 9.0
mg/l
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 20

1. ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3. ปริ มาณของแข็ง (Solids)
- สารแขวนลอย (SS)
mg/l
ไม่เกิน 40
ไม่เกิน 30
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
mg/l
ไม่เกิน 0.5
ไม่เกิน 0.5
- สารที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(TDS)*
mg/l
ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 500
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)
mg/l
ไม่เกิน 1.0
ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจนในรู ป ทีเคเอ็น (TKN)
mg/l
ไม่เกิน 35
ไม่เกิน 35
6. น ้ามันและไขมัน (O & G)
mg/l
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 20
หมำยเหตุ : *เป็ นค่าที่เพิ่มจากปริ มาณสารละลายในน ้าใช้ ตามปกติ
ที่มำ : ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากที่ดินจัดสรร ตีพิมพ์ในราชกิ จจานุเบกษา
เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

3.5 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกสถำนีบริกำรนำ้ มันเชือ้ เพลิง
ดัชนีคุณภำพนำ้

หน่ วย

ค่ ำ
มำตรฐำน
5.5-9.0

วิธีกำรตรวจสอบ

ใช้ เครื่ องวัดความเป็ นกรดและด่างของน ้า (pH Meter)
1.ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
2.ซีโอดี (Chemical Oxygen
ใช้ วิธีย่อยสลาย โดยโปตัสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate
มก./ล. ไม่เกิน 200
Demand : COD)
Digestion)
3.สารแขวนลอย (Suspended
ใช้ วิธีการกรอง ผ่านกระดาษกรองใยแก้ ว (Glass Fiber Filter Disc)
มก./ล.
ไม่เกิน 60
Soilds : SS)
4.น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and
ใช้ วิธีสกัดด้ วยตัวทาละลาย แล้ วแยกหาน ้าหนักของน ้ามันและไขมัน
มก./ล.
ไม่เกิน 15
Grease)
หมำยเหตุ : วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิง ให้ เป็ นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้าเสียที่สมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศ ไทย กาหนดไว้ หรื อตามวิ ธีการมาตรฐานสาหรั บการวิเคราะห์นา้ และนา้ เสีย ( Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater ) ที่ APHA AWwA และ WEF ร่ วมกันกาหนดไว้
ที่มำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากสถานีบริ การน ้ามัน
เชื อ้ เพลิ ง และ ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดให้ ส ถานี บ ริ ก ารน า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ องถู ก ควบคุม การปล่ อ ยน า้ เสี ย ลงสู่แ หล่ ง น า้ สาธารณะหรื อ ออกสู่สิ่ ง แวดล้ อ ม ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 129ง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549
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3.6 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกบ่ อเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ ชำยฝั่ ง
ดัชนีคุณภำพนำ้
1. ความเป็ นกรดและด่าง
(pH)
2. บีโอดี (Biochemical
Oxygen Demand), BOD)
3. สารแขวนลอย
(Suspended Solid,SS)
4. แอมโมเนีย (NH3-N)
5. ฟอสฟอรัสรวม (Total
Phosphorus)
6. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
7. ไนโตรเจนรวม (Total
Nitrogen) คือ ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลาย (Total
Dissolved Nitrogen) และ
ไนโตรเจนแขวนลอย (Total
Particulate Nitrogen)

หน่ วย

ค่ ำมำตรฐำน

วิธีกำรตรวจสอบ

-

6.5-9.0

มก./ล.

ไม่เกิน 20

มก./ล.

ไม่เกิน 70

มก.-N/ล.

ไม่เกิน 1.1

ใช้ เครื่ องวัดความเป็ นกรดและด่างของน ้า (pH Meter) ตามวิธีหาค่าแบบวิธีอเิ ล็ก
โตรเมตริ ก (Electrometric)
ใช้ วิธีอะไซด์โมดิฟิเคชัน่ (Azide Modification) ที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 5 วัน โดยใช้ Synthetic Seawater
ใช้ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ ว (Glass Fiber Filter Disc) ขนาดตากรอง
1.2 ไมโครเมตร
ใช้ วิธีโมดิไฟด์ไอโดฟี นอล บลู (Modified Idophenol Blue)

มก.-P/ล.

ไม่เกิน 0.4

ใช้ วิธีแอสคอบิค แอซิด (Ascorbic Acid)

มก./ล.
มก.-N/ล.

ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 4.0

ใช้ วิธีเมธิลีน บลู (Methylene Blue)
ให้ นาค่าการตรวจวัดไนโตรเจนละลายและไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกัน
โดยการหาค่า
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ ใช้ วิธีเปอร์ ซลั เฟต ไดเจสชัน่ (Persulfate Digestion)
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยให้ ใช้ วิธีวดั ค่าสารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้ ว ขนาด
ตากรอง 0.7 ไมโครเมตร และวิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer

หมำยเหตุ : 1) การเก็บตัวอย่างนา้ ทิ ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายนา้ ทิ ้ง ให้ เก็บแบบจ้ วง (Grab Sampling) จากจุด
ที่ระบายน ้าทิ ้งออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมภายนอกพื ้นที่บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง
2) วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายนา้ ทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชาย ฝั่ งให้ เป็ นไปตามคู่มือวิเคราะห์น ้าเสียที่
สมาคมวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมแห่ง ประเทศไทย กาหนดไว้ หรื อตามวิธีการมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย 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/หรื อคู่มือวิเคราะห์น ้าและน ้าเสียของสมาคม
วิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมแห่ง ประเทศไทย และ WEF ร่ วมกันกาหนดไว้
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ชายฝั่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนที่ 49ง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
2. ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดให้ บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ ชายฝั่ งเป็ นแหล่ งกาเนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้ องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะหรื อออกสูส่ งิ่ แวดล้ อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่
พิเศษ 129 ง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
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3.7 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกบ่ อเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ จืด
เกณฑ์ มำตรฐำนสูงสุด
มำตรฐำน ค
พืน้ ที่น้อยกว่ ำ พืน้ ที่มำกกว่ ำ
10 ไร่
10 ไร่
ไม่เกิน 20

ดัชนีคุณภำพนำ้

หน่ วย

มำตรฐำน มำตรฐำน
ก
ข

1.บีโอดี
(Biochemical
Oxygen Demand,
BOD)
2.สารแขวนลอย
(Suspended
Solid,SS)
3.แอมโมเนีย (NH3-N)

มก./ล.

ไม่เกิน 20

ไม่เกิน 20

มก./ล.

ไม่เกิน 80

ไม่เกิน 80

-

ไม่เกิน 80

ใช้ วิธีกรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ ว ขนาดตา
กรอง ไม่เกิน 1.2 ไมโครเมตร

มก.-N/ล.

-

ไม่เกิน 1.1

-

ไม่เกิน 1.1

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

มก.-N/ล.

-

ไม่เกิน 4.0

-

ไม่เกิน 4.0

5.ฟอสฟอรัสรวม
(Total Phosphorus)
6.ความเป็ นกรดและ
ด่าง (pH)

มก.-P/ล.

-

ไม่เกิน 0.5

-

ไม่เกิน 0.5

ใช้ วิธี โมดิไฟด์ อินโดฟี นอลบลู (Modified
Indophenol Blue)
ให้ ใช้ วิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)ให้ นาค่าการตรวจวัดไนโตรเจนละลาย
และไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกัน
โดยการหาค่า
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ ใช้ วิธีเปอร์ ซลั เฟต
ไดเจสชัน่ (Persulfate Digestion)
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอย ให้ ใช้ วิธีวดั ค่า
สารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้ ว ขนาด
ตากรอง 0.7 ไมโครเมตร และวิเคราะห์
ด้ วย Nitrogen Analyzer
2) ผลรวมของไนโตรเจนในรู ปทีเคเอน
ที่ตรวจวัดด้ วยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) และ
ไนไตรท์ และไนเตรทที่ตรวจวัดด้ วยวิธี
แคดเมียม รี ดกั ชัน่ (Cadmium
Reduction)
3) วิธี High Temperature Catalytic
Oxidation
ใช้ วิธีแอสคอบิค แอซิด (Ascorbic Acid)

-

-

6.5-8.5

6.5-8.5

6.5-8.5
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วิธีกำรตรวจสอบ
ใช้ วิธีอะไซด์ โมดิฟิเคชัน่ (Azide
Modification) ที่อณ
ุ หภูมิ 20 ๐ C เป็ น
เวลา 5 วัน

ใช้ เครื่ องวัดความเป็ นกรดและด่างของน ้า
(pH Meter) ตามวิธีหาค่าแบบวิธีอเิ ล็ก
โตรเมตริ ก (Electrometric)

เกณฑ์ มำตรฐำนสูงสุด
ดัชนีคุณภำพนำ้

หน่ วย

มำตรฐำน มำตรฐำน
ก
ข

มำตรฐำน ค
พืน้ ที่น้อยกว่ ำ พืน้ ที่มำกกว่ ำ
10 ไร่
10 ไร่
ไม่เกิน 0.75
ไม่เกิน 0.75

วิธีกำรตรวจสอบ

7.สภาพนาไฟฟ้า
เดซิ
ใช้ วิธีอิเล็กทิคลั คอนดักติวิตี ้ (Electrical
ที่ 25 ๐ C
ซีเมนต์/ม.
Conductivity)
หมำยเหตุ 1) บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืด หมายความว่า พื ้นที่ที่ปรับให้ ขงั น ้าได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อการเลี ้ยงสัตว์น ้าแต่ไม่รวมถึงบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์
น ้าชายฝั่ง หรื อบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อยที่มีประกาศของรัฐมนตรี กาหนดให้ เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษไว้ แล้ ว
2) สัตว์น ้า หมายความว่า สัตว์น ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงในบ่อ เช่น ปลา กุ้ง หอย เต่า จระเข้
3) พื ้นที่บ่อ หมายความว่า พื ้นที่บ่อที่ใช้ เลี ้ยง และให้ หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบายน ้า
4) นา้ ทิ ้ง หมายความว่า นา้ ที่ผ่านระบบบาบัดนา้ เสียแล้ วจนเป็ นไปตามมาตรฐานควบคุม การระบายนา้ ทิ ้งตามที่กาหนดไว้
ในประกาศนี ้
5) บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืดประเภท ก หมายความว่า บ่อที่ใช้ เพาะเลี ้ยงสัตว์ น ้าที่กินพืช เป็ นอาหารทุกชนิด ซึง่ ใช้ น ้าจากแหล่งนา้
ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้ เกิ ดความเค็ม เช่ น นา้ ทะเล นา้ ใต้ ดินที่มีค่า ความเค็ม เกลือ หรื อสารอื่ นใด ลงในบ่ อ
เพาะเลี ้ยงดังกล่าว
6) บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืดประเภท ข หมายความว่า บ่อที่ใช้ เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าที่กินเนื ้อเป็ นอาหารทุกชนิด หรื อสัตว์น ้าอื่น ๆ ที่กิน
ทังเนื
้ ้อและพืชเป็ นอาหาร ซึง่ ใช้ น ้าจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้ เกิดความเค็ม เช่น น ้าทะเล น ้าใต้ ดิ นที่มี
ค่าความเค็ม เกลือ หรื อสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี ้ยงดังกล่าว
7) บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืดประเภท ค หมายความว่า บ่อที่มีการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าทุกชนิด ซึง่ มีการใช้ สารที่ก่อให้ เกิดความเค็ม เช่น
น ้าทะเล น ้าใต้ ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรื อสารอื่นใดเติมลงในบ่อเพาะเลี ้ยงเพื่อปรับระดับค่าความเค็มของน ้าที่ใช้ เพาะเลี ้ยงให้
เหมาะสมกับการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชนิดนัน้ ๆ
8) การเก็บตัวอย่างน ้าทิ ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งให้ เก็บ แบบจ้ วง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน ้า
ทิ ้งออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมภายนอกพื ้นที่บอ่ เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืด
9) วิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานนา้ ทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ จื ด ให้ เป็ นไปตามวิธี มาตรฐานสาหรั บการวิ เคราะห์นา้ และนา้ เสีย
ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ที่ American Public Health Association, American
Water Works Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริ การ่ วมกันกาหนดไว้
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืด ลงวันที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม 2551
2. ประกาศกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดให้ บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืดเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้ องถูกควบคุม
การปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรื อออกสูสิ่งแวดล้ อม ลงวั นที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่
125 ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม 2551

3.8 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกบ่ อเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ กร่ อย
ดัชนีคุณภำพนำ้
1.ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
2.ความเค็ม

พืน้ ที่บ่อ
น้ อยกว่ ำ 10 ไร่
-

พืน้ ที่บ่อ
ตัง้ แต่ 10 ไร่
6.5-8.5

จะมีคา่ สูงกว่าความเค็มแหล่งรองรับน ้าทิ ้ง
ในขณะนันได้
้ ไม่เกินร้ อยละ 50
25

วิธีกำรตรวจสอบ
ใช้ เครื่ องวัดความเป็ นกรดและด่างของน ้า (pH Meter)
ตามวิธีหาค่าแบบวิธีอเิ ล็กโตรเมตริ ก (Electrometric)
ใช้ เครื่ องวัดความเค็มของน ้าที่ใช้ หลักการหาค่าแบบอิ
เล็กโตรเมตริกคอนดักติวิตี ้ (Electrometric
Conductivity) หรื อแบบเดนซิตี ้ (Density)

ดัชนีคุณภำพนำ้
3.บีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand, BOD)
4.สารแขวนลอย (Suspended
Solid, SS)
5.แอมโมเนีย (NH3-N)
6.ฟอสฟอรัสรวม (Total
Phosphorus)
7.ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
8.ไนโตรเจนรวม (total Nitrogen)
คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย
(Total Dissolved Nitrogen)
และไนโตรเจนแขวนลอย (Total
Particulate Nitrogen)

พืน้ ที่บ่อ
น้ อยกว่ ำ 10 ไร่

พืน้ ที่บ่อ
ตัง้ แต่ 10 ไร่
ไม่เกิน 20 มก./ล.

-

ไม่เกิน 70 มก./ล.

-

ไม่เกิน 1.1 มก.-N/ล.

-

ไม่เกิน 0.4 มก-P/ล.

-

ไม่เกิน 0.01 มก./ล.
ไม่เกิน 4.0 มก.-N/ล.

วิธีกำรตรวจสอบ
ใช้ วิธีอะไซด์โมดิฟิเคชัน่ (Azide Modification) ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 วัน โดยใช้
Synthetic Seawater
ใช้ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ ว (Glass Fiber
Filter Disc) ขนาดตากรอง 1.2 ไมโครเมตร
ใช้ วิธีโมดิไฟด์ไอโดฟี นอล บลู (Modified Idophenol
Blue)
ใช้ วิธีแอสคอบิค แอซิด (Ascorbic Acid)

ใช้ วิธีเมธิลีน บลู (Methylene Blue)
ให้ ใช้ วิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)ให้ นาค่าการตรวจวัดไนโตรเจนละลายและ
ไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกัน โดยการหาค่า
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ ใช้ วิธีเปอร์ ซลั เฟต ไดเจสชัน่
(Persulfate Digestion)
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยให้ ใช้ วิธีวดั ค่าสารแขวนลอย
บนแผ่นกรองใยแก้ ว ขนาดตากรอง 0.7 ไมโครเมตร
และวิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer
2) ผลรวมของไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น ที่ตรวจวัดด้ วย
วิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) และไนไตรท์ และไนเตรท
ที่ตรวจวัดด้ วยวิธีแคดเมียม รี ดกั ชัน่ (Cadmium
Reduction)
3) วิธี High Temperature Catalytic Oxidation
หมำยเหตุ : 1) การเก็บตัวอย่างน ้าทิ ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้ง ให้ เก็บแบบจ้ วง (Grab Sampling) จากจุด
ที่ระบายน ้าทิ ้งออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมภายนอกพื ้นที่บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อย
2) วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อย ให้ เป็ นไปตามวิธีการมาตรฐานสาหรับการ
วิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย 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/หรื อตาม
คูม่ ือวิเคราะห์น ้าเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมแห่งประเทศ ไทย หรื อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 84ง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดให้ บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อยเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้ องถูก
ควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะหรื อออกสู่สิ่งแวดล้ อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 84ง ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
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3.9 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิง้ จำกแหล่ งกำเนิดมลพิษประเภทกำรเลีย้ งสุกร
พำรำมิเตอร์
ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
บีโอดี (BOD)
ซีโอดี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
ไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น (TKN)

ขนำดฟำร์ มสุกร
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

เกณฑ์ มำตรฐำนสูงสุด
ประเภท ก ประเภท ข และ ค
5.5-9
5.5-9
ไม่เกิน 60
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 300
ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 150
ไม่เกิน 200
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 200

ประเภทกำรเลีย้ ง
ประเภท ก
ประเภท ข

วิธีกำรตรวจวิเครำะห์
pH Meter
Azide Modification หรื อ Membrane Electrode
Potassium Dichromate Digestion
Glass Fiber Filter Disc
ไนโตรเจน วิธี Kjeldahl / แอมโมเนีย วิธี Colorimetric
หรื อ Ammonia Selective Electrode

นำ้ หนักหน่ วยปศุสัตว์ (นปส.)
มากกว่า 600 นปส.
ตังแต่
้ 60 - 600 นปส.

จำนวนสุกรเทียบเท่ ำ (ตัว)
มากกว่า 5,000 ตัว
ตังแต่
้ 500 - 5,000 ตัว

ขนาดเล็ก
ประเภท ค
ตังแต่
้ 6 - น้ อยกว่า 60 นปส.
ตังแต่
้ 50 - น้ อยกว่า 500 ตัว
หลักเกณฑ์ กำรใช้ นำ้ หนักหน่ วยปศุสัตว์
เมื่อ
น ้าหนักหน่วยปศุสตั ว์ 1 หน่วย
เท่ากับน ้าหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม
โดย
น ้าหนักเฉลี่ยสุกรพ่อ-แม่พนั ธุ์
เท่ากับ 170 กิโลกรัม
น ้าหนักเฉลี่ยสุกรขุน
เท่ากับ
60 กิโลกรัม
น ้าหนักเฉลี่ยลูกสุกร
เท่ากับ
12 กิโลกรัม
ที่มำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐานและการระบายน ้าทิ ้ง จากแหล่งกาเนิดมลพิษประเภท
การเลี ้ยงสุกร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดให้ การเลี ้ยงสุกรเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้ องถูกควบคุมการ
ปล่อยน ้าทิ ้งลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะหรื อออกสูส่ งิ่ แวดล้ อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่
125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
3.10 มำตรฐำนกำรระบำยนำ้ ลงทำงนำ้ ชลประทำนและทำงนำ้ ที่ต่อเชื่อมกับทำงนำ้ ชลประทำนในเขตพืน้ ที่โครงกำรชลประทำน
ลำดับ
พำรำมิเตอร์
1. ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

หน่ วย
-

ค่ ำมำตรฐำน (เกณฑ์ กำหนดสูงสุด)
6.5-8.5

ไมโครโมล์/ซม.

2,000

2.

ความนาไฟฟ้า

3.

ของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(TDS)

mg/l

1,300

4.

บีโอดี (BOD5)

mg/l

20

5.

สารแขวนลอย (SS)

mg/l

30

6.

เปอร์ มงั กาเนต (PV)

mg/l

60

7.

ซัลไฟด์คดิ เทียบเป็ นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Sulfide as H2S)

mg/l

1.0

8.

mg/l

0.2

9.

ไซยาไนด์คดิ เทียบเป็ นไฮโดรเจนไซยาไนด์
(Cyanide as HCN)
น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

mg/l

5.0

10.

ฟอร์ มลั ดีไฮด์ (Formaldehyde)

mg/l

1.0
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ลำดับ
พำรำมิเตอร์
11. ฟี นอลและ/หรื อครี โซลส์ (Phenol & Cresols)
12. คลอรี นอิสระ (Free Chlorine)
13. ยาฆ่าแมลง

หน่ วย
mg/l
mg/l
mg/l

14.
15.
16.
17.

ค่ ำมำตรฐำน (เกณฑ์ กำหนดสูงสุด)
1.0
1.0
ไม่มีเลย

สารกัมมันตรังสี
mg/l
ไม่มีเลย
สีและกลิน่ (Colour and Odour)
ไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ
น ้ามันทาร์ (Tar)
ไม่มีเลย
โลหะหนัก
- สังกะสี (Zn)
mg/l
5.0
- โครเมียม (Cr)
mg/l
0.3
- อาร์ เซนิค (As)
mg/l
0.25
- ทองแดง (Cu)
mg/l
1.0
- ปรอท (Hg)
mg/l
0.005
- แคดเมียม (Cd)
mg/l
0.03
- แบเรี ยม (Ba)
mg/l
1.0
- ซิลเิ นียม (Se)
mg/l
0.02
- ตะกัว่ (Pb)
mg/l
0.1
- นิคเกิล (Ni)
mg/l
0.2
- แมงกานีส (Mn)
mg/l
5.0
ที่มำ : คาสัง่ กรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่ อง การป้องกันและการแก้ ไขการระบายน ้าทิ ้งที่มีคณ
ุ ภาพต่าลงทางน ้าชลประทาน และทางน ้าที่ตอ่ เชื่อม
กับทางน ้าชลประทานในเขตพื ้นที่โครงการชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532

28

4. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ทะเลชำยฝั่ ง (Coastal Water Quality Standards)

พำรำมิเตอร์

หน่ วย

1. วัตถุทลี่ อยน ้า (Floatable Solids)
2. สี
3. กลิน่ (Odor)
4. อุณหภูมิ (Temperature)

๐
C

5. ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
6. ความโปร่ งใส (Transparency)
7. สารแขวนลอย (Suspended
Solids)
8. ความเค็ม (Salinity)
9. น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า
(Floatable Oil & Grease)
10. ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอน
g/l
(Petroleum HC)
11. ออกซิเจนละลาย (DO)
mg/l
12. แบคทีเรี ยกลุม่ โคลิฟอร์ มทังหมด
้
MPN/
(Total Coliform Bacteria)
100ml
13. แบคทีเรี ยกลุม่ ฟี คอลโคลิฟอร์ ม CFU/100 ml
(Fecal Coliform Bacteria)
14. แบคทีเรี ยกลุม่ เอ็นเทอโรคอกไค CFU/100 ml
(Enterococci Bacteria)
15. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N)
g-N/l
16. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P)
g-P/l
17. แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)
g-N/l
(รู ปที่ไม่มีอิออน)

ประเภทกำรใช้ ประโยชน์
ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6
คุณภำพนำ้ คุณภำพนำ้ คุณภำพนำ้ คุณภำพนำ้
ทะเลเพื่อ ทะเลเพื่อ ทะเลเพื่อ ทะเลสำหรั บ
กำรเพำะ
กำร
กำร
เขตชุมชน
เลีย้ งสัตว์ นำ้ นันทนำกำร อุตสำหกรรม
และท่ ำเรื อ
ไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ
ไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ 1)
ไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ 2)
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ ้น
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ ้นไม่เกิน 2
ไม่เกิน 1
ไม่เกิน 1
7.0 - 8.5
ลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินกว่า 10% จากค่าต่าสุด 3)

ประเภทที่ 1
คุณภำพนำ้
ทะเลเพื่อ
กำรอนุรักษ์
ทรั พยำกร
ธรรมชำติ

ประเภทที่ 2
คุณภำพนำ้
ทะเลเพื่อกำร
อนุรักษ์ แหล่ ง
ปะกำรั ง

หมายเหตุ 4)
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่เกินกว่า 10% ของค่าตา่ สุด 5)
มองไม่เห็น
< 0.5
>4

<1

>6

<5
>4

< 1,000
< 70
-

< 35

< 100
-

< 35

< 15

< 45

< 60
< 15

< 70

< 100

< 20
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-

< 45

< 70

4. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ทะเลชำยฝั่ ง (Coastal Water Quality Standards) (ต่ อ)

พำรำมิเตอร์

ประเภทที่ 1
คุณภำพนำ้
หน่ วย ทะเลเพื่อ
กำรอนุรักษ์
ทรั พยำกรธ
รรมชำติ
g/l
g/l
g/l

ประเภทที่ 2
คุณภำพนำ้
ทะเลเพื่อ
กำรอนุรักษ์
แหล่ ง
ปะกำรั ง

ประเภทกำรใช้ ประโยชน์
ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5
คุณภำพนำ้ คุณภำพนำ้ คุณภำพนำ้
ทะเลเพื่อ ทะเลเพื่อ ทะเลเพื่อ
กำรเพำะ
กำร
กำร
เลีย้ งสัตว์ นันทนำกำร อุตสำหกรรม
นำ้
และท่ ำเรื อ
< 0.1
<5
< 100

ประเภทที่ 6
คุณภำพนำ้
ทะเลสำหรั บ
เขตชุมชน

18 ปรอทรวม (Total Hg)
19. แคดเมียม (Cd)
20. โครเมียมรวม (Total Cr)
21. โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Crg/l
< 50
Hexavalent)
22. ตะกัว่ (Pb)
g/l
< 8.5
23. ทองแดง (Cu)
g/l
<8
24. แมงกานีส (Mn)
g/l
< 100
25. สังกะสี (Zn)
g/l
< 50
26. เหล็ก (Fe)
< 300
g/l
27. สารหนู (Arsenic)
g/l
< 10
28. ฟลูออไรด์ (F)
g/l
<1
29. คลอรี นคงเหลือ (Residual Chlorine)
g/l
< 0.01
30. ฟี นอล (Phenol)
g/l
< 0.03
31. ซัลไฟด์ (Sulfide)
< 10
g/l
32. ไซยาไนด์ (Cyanide)
g/l
<7
33.พีซีบี (PCB)
g/l
ตรวจไม่พบ
34.กัมมันตภาพรังสี (เบคเคอเรลต่อลิตร)
- ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha)
< 0.1
- ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta)
< 1.0
(ไม่รวมค่าโปตัสเซียม-40)
35. สารประกอบดีบกุ อินทรี ย์ชนิดไตร
ng/l
< 10
บิวทิล
36. สารเคมีที่ใช้ ในการป้องกันกาจัด
หมายเหตุ 6)
ศัตรู พืชและสัตว์ (Total
Organochlorine Pesticides)
หมำยเหตุ :
1) สีของน ้าทะเลที่อยู่ใน scale ของสารละลาย Forel-Ule ซึง่ มีคา่ ตังแต่
้ 1-22
2) ไม่มีกลิน่ ที่ก่อให้ เกิดความเดือนร้ อนราคาญ เช่น กลิน่ น ้ามัน กลิ่นก๊ าซไข่เน่า กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเน่า เป็ นต้ น โดยความเห็นของคณะ
ผู้ตรวจวัดต้ องเป็ นเอกฉันท์
3) ค่าความโปร่ งใสที่ตรวจวัดได้ ของตัวอย่างน ้าทะเลที่เก็ บจากสถานี เก็ บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกัน ย้ อนหลัง 1 ปี ในช่วงเวลาน ้าขึ ้นนา้ ลงและ
ฤดูกาลเดียวกัน
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4) ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรื อ 1 เดือน หรื อ 1 ปี บวกกับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค่าเฉลี่ยนันๆ
้ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้ วดั ทุกชัว่ โมง หรื ออย่างน้ อย 5 ครัง้ ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้ วดั ทุกวัน หรื ออย่างน้ อย
4 ครัง้ (ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้ วดั ทุกเดือน ณ วันที่ และเวลาเดียวกัน
5) ค่าความเค็มต่าสุดที่ตรวจวัดได้ ของตัวอย่างนา้ ทะเลที่เก็ บจากสถานี เ ก็ บตัวอย่างนา้ ทะเลเดียวกัน ย้ อนหลัง 1 ปี ในช่ว งเวลานา้ ขึน้ นา้ ลง
และฤดูกาลเดียวกัน
6) สารเคมีที่ใช้ ในการป้องกันกาจัดศัตรู พืชและสัตว์ (สาหรับทุกประเภทการใช้ ประโยชน์)
- อัลดริ น ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 1.3 μg/l
- คลอเดน ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.004 μg/l
- ดีดีที ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.001 μg/l
- ดิลดริ น ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.0019 μg/l
- เอลดริ น ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.0023 μg/l
- เอ็นโดซัลฟาน ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.0087 μg/l
- เฮปตาคลอร์ ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.0036 μg/l
- ลินเดน ต้ องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.16 μg/l
- Alachlor, Ametryn, Atrazine, Carbaryl, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, 2,4-D, Diuron Glyphosate,
Malathion, Mancozeb, Methyl parathion, Parathion, และ Propanil ต้ องตรวจไม่พบโดยใช้ วิธีวิเคราะห์ที่กาหนด
ที่มำ : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 124 ตอนที่ 11 ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550
บันทึก : มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลชายฝั่ ง แบ่งออกเป็ น 6 ประเภทตามลักษณะการใช้ ประโยชน์คณ
ุ ภาพน ้าทะเล ดังนี ้
ประเภทที่ 1 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่ แหล่งน ้าทะเลที่มิได้ จดั ไว้ เพื่ อการใช้ ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึง่ เป็ นแหล่งน ้าทะเลตามธรรมชาติสาหรับเป็ นที่แพร่ พันธุ์ หรื ออนุบาลของสัตว์น ้าวัยอ่อน หรื อเป็ นแหล่งอาหาร หรื อ
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า พืช หรื อหญ้ าทะเล
ประเภทที่ 2 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์ แหล่งปะการัง ได้ แก่ แหล่งน ้าทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขต ครอบคลุมพื ้นที่ในรัศมีแนวราบกับ
ผิวน ้า นับจากเส้ นตรงที่ลากตังฉากกั
้
บเส้ นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็ นระยะ 1,000 เมตร
ประเภทที่ 3 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ได้ แก่ แหล่งน ้าทะเลซึง่ มีประกาศ กาหนดให้ เป็ นพื ้นที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการประมง
ประเภทที่ 4 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้ แก่ แหล่งน ้าทะเลซึง่ มีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาหนดให้ เป็ นเขตเพื่อการ
ว่ายน ้า หรื อใช้ ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน ้า
ประเภทที่ 5 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรื อ ได้ แก่ แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เขตท่าเรื อตามกฎหมายว่าด้ วย
การเดินเรื อในน่านน ้าไทย ท่าเรื อหรื อท่าเทียบเรื อ แล้ วแต่กรณี โดยมีขอบเขตนับตังแต่
้ แนวน ้าลงต่าสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000
เมตร ตามแนวราบกับผิวน ้า
ประเภทที่ 6 คุณภาพน ้าทะเลสาหรับเขตชุมชน ได้ แก่ แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนที่มีประกาศกาหนดให้ เป็ นเทศบาลตามกฎหมาย
ว่าด้ วยเทศบาล เมืองพัทยา หรื อกรุ งเทพมหานคร โดยมีขอบเขต คือ เขตเทศบาล เขตเมื องพัทยา หรื อเขตกรุ งเทพมหานคร
เฉพาะที่ตดิ กับชายฝั่งทะเล นับตังแต่
้ แนวน ้าลงต่าสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนบราบกับผิวน ้า
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4.1 ดัชนีคุณภำพนำ้ ทะเล (Marine Water Quality Index; MWQI)
เกณฑ์ คุณภำพนำ้ ทะเล

ช่ วงคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก

> 90 – 100
> 80 – 90
> 50 – 80
> 25 – 50
0 – 25

5. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ เพื่อกำรคุ้มครองทรัพยำกรสัตว์ นำ้ จืด
ลำดับ

พำรำมิเตอร์

1.

อุณหภูมิ (Temperature)

2.

ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

3.
4.
5.

ออกซิเจนละลาย (DO)
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
ความขุ่น (Turbidity)
- ความโปร่ งใส (Transparency)
- สารแขวนลอย (Suspended
Solids)
โลหะหนัก
- แคดเมียม (Cd)
- ทองแดง (Cu)
- ตะกัว่ (Pb)
- ปรอท (Hg)
- เหล็ก (Fe)
- สังกะสี (Zn)
สารพิษกลุม่ Organochlorine
- DDT
- Dieldrin
- Endrin
- Heptachlor
สารพิษกลุม่ Organophosphate
- Fenitrothion
- Malathion
- Methyl parathion
- Parathion

6.

7.

8.

C

ระดับควำมเข้ มข้ น
ที่เหมำะสม
23-32

-

5–9

mg/l
“

ต่าสุด 3
สูงสุด 30

cm
“

30-60
สูงสุด 25

mg/l
“
“
“
“
“

0.001
0.02
0.05
0.0005
0.3
0.1

mg/l
“
“
“
“
“
“
“
“

0.5x10-3
0.2x10-3
0.01x10-3
0.4x10-3

หน่ วย
๐

0.06
0.02
0.2
0.04
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หมำยเหตุ
- โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
- โดยมี ก ารเปลี่ย นแปลงในรอบวันไม่ ควร
เกินกว่า 2.0 หน่วย
- และมีออกซิเจนละลายอยู่อย่างเพียงพอ
- วัดด้ วย Secchi disc

5. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ เพื่อกำรคุ้มครองทรัพยำกรสัตว์ นำ้ จืด (ต่ อ)
ลำดับ
9.

10.

11.
12.
13.

พำรำมิเตอร์
สารพิษกลุม่ Carbamate
- Carbaryl
- Carbofuran
สารเคมีกาจัดวัชพืช (Herbicide)
- Glyphosate
- Paraquat
- Propanil
- 2, 4-D
แอมโมเนีย (NH3-N)
คลอรี น (Chlorine)
สารซักฟอก (Detergent)
- Soft detergent
- Hard detergent
ซัลไฟด์ (Sulfides)

หน่ วย

ระดับควำมเข้ มข้ นสูงสุด
ที่ยอมให้ มีได้

“
“

0.1
0.008

mg/l
“
“
“
“
“

4.8
0.5
0.5
45.0
0.02
0.005

“
“
“

0.3
0.5
0.2

หมำยเหตุ

- คิดในรู ปของ un-ionized ammonia
- คิดในรู ปของ total residual chlorine
14.
- คิ ด ใ น รู ป ข อ ง ส า ร ล ด แ ร ง ตึ ง ผิ ว
(surfactant)
- คิดในรู ปของ undissociated hydrogen
sulfide
ที่มำ : เอกสารทางวิชาการ สถาบันประมงน ้าจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่ อง เกณฑ์คณ
ุ ภาพน ้าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรน ้าจืด

6. มำตรฐำนคุณภำพนำ้ เพื่อกำรบริโภค
6.1 มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ดื่มในภำชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท
คุณลักษณะ
ดัชนีคุณภำพนำ้
ทางกายภาพ - สี (Colour)
- กลิน่ (Odour)
- ความขุ่น (Turbidity)

ทางเคมี

- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- ปริ มาณสารทังหมด
้
(Total Solids)
- ความกระด้ างทังหมด
้
(Total Hardness)
(คานวณเป็ นแคลเซียมคาร์ บอเนต)
- สารหนู (As)
- แบเรี ยม (Ba)
- แคดเมียม (Cd)
- คลอไรด์ (Cl , คานวณเป็ นคลอรี น)
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หน่ วย
ฮาเซนยูนิต (Hazen)
ซิลกิ า สเกล ยูนิต
(Silica scale unit)
มก./ล. (mg/l)
“

ค่ ำมำตรฐำน (เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด)
20.0
ไม่มีกลิน่ (ไม่รวมกลิน่ คลอรี น)
5.0

“
“
“
“

0.05
1.0
0.005
250.0

6.5-8.5
500.0
100.0

6.1 มำตรฐำนคุณภำพนำ้ ดื่มในภำชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท (ต่ อ)
คุณลักษณะ
ดัชนีคุณภำพนำ้
หน่ วย
ค่ ำมำตรฐำน (เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด)
ทางเคมี (ต่อ) - โครเมียม (Cr)
mg/l
0.05
- ทองแดง (Cu)
“
1.0
- เหล็ก (Fe)
“
0.3
- ตะกัว่ (Pb)
“
0.05
- แมงกานีส (Mn)
“
0.05
- ปรอท (Hg)
“
0.002
- ไนเตรต (NO3-N , คานวณเป็ นไนโตรเจน)
“
4.0
- ฟี นอล (Phenol)
“
0.001
- ซิลเิ นียม (Se)
“
0.01
- เงิน (Ag)
“
0.05
- ซัลเฟต (SO4)
“
250.0
- สังกะสี (Zn)
“
5.0
- ฟลูออไรด์ (F) (คานวณเป็ นฟลูออรี น)
“
1.5
- อะลูมิเนียม
“
0.2
- เอบีเอส (Alkyl Benzene Sulfonate)
“
0.2
- ไซยาไนด์
“
0.1
ทางบักเตรี - โคลิฟอร์ ม (Coliform)
MPN/100ml
2.2
- อี.โคไล (E.Coli)
“
ตรวจไม่พบ
- จุลนิ ทรี ย์ที่ทาให้ เกิดโรค (Disease-causing bacteria)
“
ตรวจไม่พบ
ที่มำ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่ อง น ้าบริ โภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 157
(ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 กันยายน 2524 ซึง่ ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่ องน ้าบริ โภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 ตีพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534

6.2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมนำ้ บริโภค
1
คุณลักษณะ
1. ทางกายภาพ

ดัชนีคุณภำพนำ้
- สี (Colour)
- รส (Taste)
- กลิน่ (Odour)
- ความขุ่น (Turbidity)

2. ทางเคมี

- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- ปริ มาณสารทังหมด
้
(Total Solids)
- เหล็ก (Fe)

หน่ วย
ปลาตินมั -โคบอลต์
(Platinum-Cobalt)
ซิลกิ า สเกล ยูนิต
(Silica-scale-unit)
mg/l
“
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2
เกณฑ์ กำหนดสูงสุด
(Maximum Acceptable
Concentration)
5

3*
เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด
(Maximum Allowable
Concentration)
15

ไม่เป็ นที่รังเกียจ
ไม่เป็ นที่รังเกียจ
5

ไม่เป็ นที่รังเกียจ
ไม่เป็ นที่รังเกียจ
20

6.5-8.5
500
0.5

ไม่เกิน 9.2
1,500
1.0

6.2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมนำ้ บริโภค (ต่ อ)
1
คุณลักษณะ
2. ทางเคมี
(ต่อ)

3.สารเป็ นพิษ

4. ทางจุลชีววิทยา

mg/l
“
“
“
“
“
“
“

2
เกณฑ์ กำหนดสูงสุด
(Maximum Acceptable
Concentration)
0.3
0.5
1.0
5.0
75**
50
200
250

3*
เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด
(Maximum Allowable
Concentration)
0.5
1.0
1.5
15.0
200
150
250***
600

- ฟลูออไรด์ (F)

“

0.7

1.0

- ไนเตรต (NO3)

“

45

45

- อัลคิลเบนซินซัลโฟเนต
(Alkyl Benzyl Sulfonate, ABS)

“

0.5

1.0

- ฟี โนลิกซับสแตนซ์ (Phenolic
Substances as Phenol)
- ปรอท (Hg)

“

0.001

0.002

“

0.001

-

- ตะกัว่ (Pb)

“

0.05

-

- อาร์ เซนิก (As)

“

0.05

-

- ซิลเิ นียม (Se)

“

0.01

-

- โครเมียม (Cr hexavalent)

“

0.05

-

- ไซยาไนด์ (CN)

“

0.2

-

- แคดเมียม (Cd)

“

0.01

-

- แบเรี ยม (Ba)

“

1.0

-

- แสตนดาร์ ดเพลตเคานต์
(Standard Plate Count)

Colonies/cm3

500

-

- เอ็มพีเอ็น (MPN)

MPN/100ml

น้ อยกว่า 2.2

-

- อี.โคไล (E.coli)

“

ไม่มี

-

ดัชนีคุณภำพนำ้
- แมงกานีส (Mn)
- เหล็กและแมงกานีส (Fe & Mn)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- แคลเซียม (Ca)
- แมกนีเซียม (Mg)
- ซัลเฟต (SO4)
- คลอไรด์ (Cl)

หน่ วย

หมำยเหตุ : * เกณฑ์ที่อนุโลมได้ สงู สุดตามสดมภ์ที่ 3 เป็ นเกณฑ์ที่อนุญาตให้ สาหรับน ้าประปาหรื อน ้าบาดาลที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ บริ โภคเป็ น
การชัว่ คราวและน ้าที่มีคณ
ุ ลักษณะอยู่ในระหว่างเกณฑ์ของสดมภ์ที่ 2 กับสดมภ์ที่ 3 นัน้ ไม่ใช่น ้าที่ให้ เครื่ องหมายมาตรฐานได้
** หากแคลเซียมมี ปริ มาณสูงกว่ าที่ ก าหนด และแมกนี เซียม มี ปริ มาณต่ ากว่ าที่ ก าหนดในมาตรฐาน ให้ พิ จารณาแคลเซี ยมและ
แมกนีเซียมในรู ปของความกระด้ างทังหมด
้
(Total Hardness) ถ้ ารวมความกระด้ างทังหมด
้
เมื่อคานวณเป็ นแคลเซียมคาร์ บอเนต
มีปริ มาณต่ากว่า 300 mg/l ให้ ถือว่าน ้านันเป็
้ นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้ างของน ้า ดังต่อไปนี ้
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0
ถึง
75 mg/l เรี ยก น ้าอ่อน
75 ถึง 150 mg/l เรี ยก น ้ากระด้ างปานกลาง
150 ถึง 300 mg/l เรี ยก น ้ากระด้ าง
300 mg/l ขึ ้นไป
เรี ยก น ้ากระด้ างมาก
*** หากซัลเฟต มีปริ มาณถึง 250 mg/l แมกนีเซียมต้ องมีปริ มาณไม่เกิน 30 mg/l(มิลลิกรัมต่อลิตร = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร)
ที่มำ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ.2521 เรื่ อง
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมน ้าบริ โภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521

6.3 มำตรฐำนคุณภำพนำ้ บำดำลที่ใช้ บริโภค
คุณลักษณะ
ทางกายภาพ

ทางเคมี

สารพิษ

ทางบักเตรี

ดัชนีคุณภำพนำ้
- สี (Colour)
- ความขุ่น (Turbidity)
- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
- เหล็ก (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- ทองแดง (Cu)
- สังกะสี (Zn)
- ซัลเฟต (SO4)
- คลอไรด์ (Cl)
- ฟลูออไรด์ (F)
- ไนเตรต (NO3)
- ความกระด้ างทังหมด
้
(Total Hardness as CaCO3)
- ความกระด้ างถาวร (Non Carbonate
Hardness as CaCO3)
- ปริ มาณสารทังหมดที
้
่ละลายได้
(Total Dissolved Solids)
- สารหนู (As)

ค่ ำมำตรฐำน
เกณฑ์ กำหนดที่เหมำะสม เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด
ปลาตินมั -โคบอลต์
5
15
หน่ วย

หน่วยความขุ่น
mg/l
”
”
”
”
”
”
”
”

5
7.0-8.5
ไม่เกินกว่า 0.5
ไม่เกินกว่า 0.3
ไม่เกินกว่า 1.0
ไม่เกินกว่า 5.0
ไม่เกินกว่า 200
ไม่เกินกว่า 250
ไม่เกินกว่า 0.7
ไม่เกินกว่า 45
ไม่เกินกว่า 300

20
6.5-9.2
1.0
0.5
1.5
15.0
250
600
1.0
45
500

”

ไม่เกินกว่า 200

250

”

ไม่เกินกว่า 600

1,200

mg/l

ต้ องไม่มีเลย

0.05

- ไซยาไนด์ (CN)

”

“

0.1

- ตะกัว่ (Pb)

”

“

0.05

- ปรอท (Hg)

”

ต้ องไม่มีเลย

0.001

- แคดเมียม (Cd)

”

“

0.01

- ซิลเิ นียม (Se)

”

“

0.01

โคโลนี/ลบ.ซม.
(Colonies/cm3)
MPN/100ml

ไม่เกินกว่า 500

-

น้ อยกว่า 2.2

-

-

ต้ องไม่มีเลย

-

- บักเตรี ที่ตรวจพบโดยวิธี
Standard Plate Count
- บักเตรี ที่ตรวจพบโดยวิธี
Most Probable Number (MPN)
- อี.โคไล (E.coli)
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ที่มำ: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้ าน
สาธารณสุขและป้องกันสิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2551

มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับสภำวะแวดล้ อม
1. ควำมร้ อน
มำตรฐำนระดับควำมร้ อน
ค่ ำเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบัลบ์ โกลบ (WBGT) (๐C)
34.0
32.0
30.0

ควำมหนักเบำของงำน
เบา
ปานกลาง
หนัก

หมำยเหตุ : 1) งานเบา หมายความว่ า ลัก ษณะงานที่ ใ ช้ แ รงน้ อยหรื อใช้ ก าลัง งานที่ ท าให้ เ กิ ดการเผาผลาญอาหารในร่ า งกายไม่ เ กิ น
200 กิ โลแคลอรี่ /ชั่วโมง เช่น งานเขี ยนหนังสือ, งานพิมพ์ ดีด, งานบันทึกข้ อมูล, งานเย็บจักร, งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ,
งานประกอบชิ ้นงานขนาดเล็ก, งานบังคับเครื่ องจักรด้ วยเท้ า, การยืนคุมงาน เป็ นต้ น หรื องานที่เทียบเคียงได้ กบั งานดังกล่าว
2) งานปานกลาง หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้ แรงน้ อยหรื อใช้ กาลังงานที่ทาให้ เกิดการเผาผลาญอาหารในร่ างกายเกิน กว่า
200 กิโลแคลอรี่ /ชัว่ โมง ถึง 350 กิโลแคลอรี่ /ชัว่ โมง เช่น งานยก, ลาก, ดัน หรื อเคลื่อนย้ ายสิง่ ของด้ วยแรงปานกลาง, งานตอกตะปู,
งานตะไบ, งานขับรถบรรทุก รถแทรกเตอร์ เป็ นต้ น หรื องานที่เทียบเคียงได้ กบั งานดังกล่าว
3) งานหนัก หมายความว่ า ลัก ษณะงานที่ ใ ช้ แ รงน้ อยหรื อใช้ ก าลังงานที่ ทาให้ เ กิ ดการเผาผลาญอาหารในร่ า งกาย เกิ นกว่ า
350 กิโลแคลอรี่ /ชัว่ โมง ถึง 500 กิโลแคลอรี่ /ชัว่ โมง เช่น งานที่ใช้ พลัว่ หรื อเสียม ขุดตัก, งานเลื่อยไม้ , งานเจาะไม้ เนื ้อแข็ง, งานทุบ
โดยใช้ ค้อนขนาดใหญ่, งานยกหรื อเคลื่อนย้ ายของหนักขึ ้นที่สงู หรื อที่ลาดชัน เป็ นต้ น หรื องานที่เทียบเคียงได้ กบั งานดังกล่าว

2. แสงสว่ ำง
ลักษณะงำน
1. ลานถนนและทางเดินนอกอาคารโรงงาน
2. บริ เวณทางเดินในอาคารโรงงาน ระเบียง บันได ห้ องพักผ่อน ห้ องพักฟื น้ ของพนักงาน ห้ องเก็บ
ของที่มิได้ มีการเคลื่อนย้ าย
3. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ไม่ต้องการความละเอียด ได้ แก่ บริ เวณการสีข้าว สาง ฝ้าย หรื อการ
ปฏิบตั งิ านขันแรกในกระบวนการอุ
้
ตสาหกรรมต่าง ๆ และบริเวณจุดขนถ่ายสินค้ า ป้อมยาม ลิฟท์
ห้ องเปลี่ยน-เสื ้อผ้ าและบริ เวณตู้เก็บของ ห้ องน ้าและห้ องส้ วม
4. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ต้องการความละเอียดน้ อยมาก ได้ แก่ งานหยาบที่ทาที่โต๊ ะ หรื อ
เครื่ องจักร ชิ ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า 750 ไมโครเมตร (0.75 มิลลิเมตร) การตรวจงานหยาบด้ วย
สายตา การนับ การตรวจเช็คสิง่ ของที่มีขนาดใหญ่ และบริเวณพื ้นที่ในโกดัง
5. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ต้องการความละเอียดน้ อย ได้ แก่ บริเวณที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานรั บจ่าย
เสื ้อผ้ า การทางานไม้ ที่มีชิ ้นงานขนาดปานกลาง งานบรรจุน ้าลงขวดหรื อกระป๋ อง งานเจาะรู
ทากาว หรื อเย็บเล่มหนังสือ
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ควำมเข้ มข้ นของกำรส่ องสว่ ำง (ลักซ์ )
ไม่ น้อยกว่ ำ
20
50
100

200

300

ลักษณะงำน
ในบริ เวณการปฏิบตั งิ านที่มีขนาดของชิ ้นงานตังแต่
้ 125 ไมโครเมตร (0.125 มิลลิเมตร) ได้ แก่
งานเกี่ยวกับ งานประจาในสานักงาน เช่น งานพิมพ์ดีด เขียนและอ่าน งานประกอบรถยนต์และ
ตัวถัง การทางานไม้ อย่างละเอียด
6. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ต้องการความละเอียดปานกลาง ได้ แก่ งานเขียนแบบ งานระบายสี พ่นสี
และตกแต่งสีอย่างละเอียด งานพิสจู น์อกั ษร งานตรวจสอบขันสุ
้ ดท้ ายในโรงงานผลิต
7. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ต้องการความละเอียดสูง โดยมีขนาดของชิ ้นงานตังแต่
้ 25 ไมโครเมตร
(0.025 มิลลิเมตร) ได้ แก่ บริ เวณที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการตรวจสอบงานละเอียด เช่น การ
ปรับเทียบมาตรฐานความถูกต้ องและความแม่นยาของอุปกรณ์ การระบายสี พ่นสี และตกแต่ง
ชิ ้นงานที่ต้องการความละเอียดมาก เป็ นพิเศษ งานย้ อมสี
บริ เวณการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการตรวจสอบ การตัดเย็บเสื ้อผ้ าด้ วยมือ การตรวจสอบและ
ตกแต่งสินค้ า สิง่ ทอ สิง่ ถักหรื อเสื ้อผ้ าที่มีสีอ่อนขันสุ
้ ดท้ ายด้ วยมือ การคัดแยกและเทียบสี
หนังที่มีสีเข้ ม การเทียบสีในงานย้ อมผ้ า
8. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ต้องการความละเอียดสูงมาก ได้ แก่ งานละเอียดที่ต้องทาบนโต๊ ะหรื อ
เครื่ องจักร เช่น ทาเครื่ องมือและแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดขนาดเล็กกว่า 25 ไมโครเมตร (0.025
มิลลิเมตร) งานตรวจสอบตรวจวัดชิ ้นส่วนที่มีขนาดเล็กหรื อชิ ้นงานที่มีสว่ นประกอบขนาดเล็ก
งานซ่อมแซมสินค้ า สิง่ ทอ สิง่ ถักที่มีสีอ่อน งานตรวจสอบและตกแต่งชิ ้นส่วนของสินค้ าสิง่ ทอ
สิง่ ถักที่มีสีเข้ มด้ วยมือ
9. บริ เวณการปฏิบตั งิ านที่ต้องการความละเอียดสูงมากเป็ นพิเศษ ได้ แก่ การปฏิบตั งิ านเกี่ ยวกับ
การตรวจสอบชิ ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก การเจียระไนเพชร การทานาฬิกาข้ อมือในกระบวนการ
ที่มีขนาดเล็ก การถัก ซ่อมแซมเสื ้อผ้ า ถุงเท้ าที่มีสีเข้ ม

ควำมเข้ มข้ นของกำรส่ องสว่ ำง (ลักซ์ )
ไม่ น้อยกว่ ำ
400

600
800

1,200

1,600

2,400

3. เสียง
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำกำรทำงำน
ไม่ เกิน (เดซิเบลเอ, dB(A))
87
90
92
95
97
100
102
105
110
115

เวลำกำรทำงำนที่ได้ รับเสียงใน 1 วัน (ชั่วโมง)
12
8
6
4
3
2
1½
1

½
¼ หรื อน้ อยกว่า
หมำยเหตุ : 1) หากเวลาการปฏิบตั งิ านไม่มีคา่ มาตรฐานที่กาหนดตรงตามเวลาข้ างต้ น ให้ คานวณ โดยใช้ สตู ร T =

เมื่อ T หมายถึง เวลาการทางานที่ยอมให้ ได้ รับเสียง (ชัว่ โมง) และ L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
2) ห้ ามมิให้ บคุ คลเข้ าไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 140 เดซิเบลเอ
38

8
2(L-90)/5

ที่มำ 1-3 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้ อม
ในการทางาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 138 ง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546

4. มำตรฐำนเกี่ยวกับอุปกรณ์ ค้ ุมครองควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
4.1 ปลัก๊ ลดเสียง (ear plugs) ต้ องทาด้ วยพลาสติก หรื อยาง หรื อวัตถุอื่น ใช้ ใส่ช่องหูทงสองข้
ั้
าง ต้ องสามารถลดระดับเสียงลงได้
ไม่น้อยกว่า 15 dB (A)
4.2 ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ต้ องทาด้ วยพลาสติก หรื อยาง หรื อวัตถุอื่น ใช้ ครอบหูทงสองข้
ั้
าง ต้ องสามารถลดระดับเสียงลงได้
ไม่น้อยกว่า 25 dB (A)
ที่มำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ ยวกับภาวะแวดล้ อม ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2519 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 148 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519

5. งำนประดำนำ้
นายจ้ างต้ องจัดให้ ลกู จ้ างมีอปุ กรณ์สาหรับการทางานประดาน ้า ดังต่อไปนี ้
ข้ อ

ระดับควำมลึกที่ดำนำ้

1.

ตังแต่
้ 10 ฟุต แต่ไม่เกิน 20 ฟุต

2.

เกิน 20 ฟุต แต่ไม่เกิน 40 ฟุต

3.

เกิน 40 ฟุต แต่ไม่เกิน 130 ฟุต

อุปกรณ์ สำหรั บกำรทำงำนประดำนำ้ ที่ต้องใช้ ขณะปฏิบัตหิ น้ ำที่
เครื่ องประดาน ้าประเภทขวดอากาศ (Scuba)

ก. เครื่ องประดาน ้าประเภทขวดอากาศ (Scuba) หรื อ
ข. เครื่ องประดาน ้าประเภทใช้ อากาศจากผิวน ้า (Surface supply)
4. เกิน 130 ฟุต แต่ไม่เกิน 190 ฟุต
ก. เครื่ องประดาน ้าประเภทขวดอากาศ (Scuba) หรื อ
ข. เครื่ องประดาน ้าประเภทใช้ อากาศจากผิวน ้า (Surface supply) และ
ค. ถังปรับความกดดัน
5. เกิน 190 ฟุต แต่ไม่เกิน 300 ฟุต
ก. เครื่ องประดาน ้าประเภทขวดอากาศ (Scuba) หรื อ
ข. เครื่ องประดาน ้าประเภทใช้ อากาศจากผิวน ้า (Surface supply) และ
ค. ถังปรับความกดดัน
หมำยเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ กระทรวงฉบับนี ้ คือ โดยที่สถานประกอบกิจการบางประเภท ได้ ให้ ลกู จ้ างทางานใต้ น ้าภายใต้ สภาพแวดล้ อม
ที่อาจก่ อให้ เกิ ดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้ าง สมควรกาหนดให้ มีการคุ้มครองลูกจ้ างมิให้ ได้ รับอันตรายจากการทางาน
ดังกล่าว ประกอบกับมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ บญ
ั ญัติให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน
มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานให้ นายจ้ างดาเนินการในการบริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้ างที่ทางานเกี่ยวกับงานประดาน ้า จึงจาเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงนี ้
ที่มำ : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่ อง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
เกี่ยวกับงานประดาน ้า พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 38 ก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
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คณะผู้จดั ทำ
ที่ปรึกษำ : นายปัญญา
วรเพชรายุทธ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
นางลักษณา วีรธนาภรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการพิเศษ
นางลาวัลย์
เอียวสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการพิเศษ
นางอรสา
นิลประกอบกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการพิเศษ
นางปรานี
โอรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการพิเศษ
บรรณำธิกำร : นายยุทธนา

ผู้รวบรวม :

ตันวงศ์วาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการ
รักษาการผู้อานวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

นางสาวสุนีรัตน์ รัตนะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการ
และเจ้ าหน้ าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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