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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรับ ปรุ งมาตรฐานควบคุม การระบายน้้า ทิ้ ง จากท่ าเที ย บเรื อประมง
สะพานปลา และกิจการแพปลา เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและมลพิษที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยี
การบ้าบัดน้้าเสีย
อาศั ย อ้ า นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ลงวันที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า ท่าเทียบเรือประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
และหมายความรวมถึงท่าเทียบเรือประมงหรือสะพานปลา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา
“น้้าทิ้ง” หมายความว่า น้้าเสียจากท่าเทียบเรือประมงที่ผ่านการบ้าบัดจนเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๓ ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงไว้ ดังต่อไปนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

พำรำมิเตอร์
ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH)
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

ค่ำมำตรฐำน
๕.๐ - ๙.๐
๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๔ การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้้ า ทิ้ ง เพื่ อ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้้ า ทิ้ ง
จากท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นดังต่อไปนี้
๔.๑ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า ง ให้ เ ก็ บ ในจุ ด ระบายทิ้ ง ลงสู่ แ หล่ ง น้้ า สาธารณะหรื อ ออกสู่
สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้้าทิ้งที่ระบายออกจากท่าเทียบเรือประมง ในกรณี
ที่มีการระบายทิ้งหลายจุด ให้เก็บทุกจุด
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๔.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๔.๑ ให้เก็บแบบจ้วง
(Grab Sample)
ข้อ ๕ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง ให้ใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้้า (pH Meter)
ที่มีความละเอียดไม่ต่้ากว่า ๐.๑ หน่วย
๕.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน
ติด ต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์ มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธี
เมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) โดยในกรณีน้าทิ้งมีความเค็มให้ใช้น้าทะเลสังเคราะห์
(Synthetic Seawater)
๕.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass
Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๕.๔ น้้ามันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวท้าละลายแล้วแยกหาน้้าหนักของน้้ามัน
และไขมัน
๕.๕ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)
ข้อ ๖ รายละเอียดของวิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งให้เป็นไปตาม
วิธีมาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น้าและน้้าเสียฉบับล่าสุด ใน Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater ( APHA, AWWA and WEF) , Practical Handbook of Seawater
Analysis (Strickland and Parsons), Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) หรือ
คู่มือวิเคราะห์น้าและน้้าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศไทยหรือตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

