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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
โดยที่ ได มีก ารปฏิ รูป ระบบราชการโดยใหมี การจั ดตั้ งกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับเปน การสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิ ษ
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกับวิธีการทางเทคนิคและทางวิชาการอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวแทน
กรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“การเลี้ยงสุกร” หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใด
ชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปตามน้ําหนักหนวยปศุสัตว
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“น้ําหนักหนวยปศุสัตว ๑ หนวย” หมายความวา น้ําหนักสุทธิของสุกรพอพันธุแ มพนั ธุ สุกรขุน
หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีน้ําหนักรวมกันเทากับ ๕๐๐ กิโลกรัม โดยให
คิดคํานวณน้ําหนักเฉลี่ยของสุกรพอพันธุหรือแมพันธุตัวละ ๑๗๐ กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ ๖๐ กิโลกรัม
และลูกสุกรตัวละ ๑๒ กิโลกรัม
“การเลี้ยงสุกรประเภท ก” หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวเกินกวา ๖๐๐ หนวย
“การเลี้ยงสุกรประเภท ข” หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต ๖๐ หนวย แตไมเกิน ๖๐๐ หนวย
“การเลี้ยงสุกรประเภท ค” หมายความวา การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต ๖ หนวย แตไมถึง ๖๐ หนวย
“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๓ ใหแบงประเภทการเลี้ยงสุกรตามขอ ๒ ออกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) การเลี้ยงสุกรประเภท ก
(๒) การเลี้ยงสุกรประเภท ข
(๓) การเลี้ยงสุกรประเภท ค
ขอ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรประเภท ก ตองมีคา ดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดาง (pH Value) ระหวาง ๕.๕ ถึง ๙
(๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเกิน ๖๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมเกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไมเกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรประเภท ข และประเภท ค ตองมีคา
ดังตอไปนี้
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(๑) ความเปนกรดและดาง ระหวาง ๕.๕ ถึง ๙
(๒) บีโอดี ไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย ไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ซีโอดี ไมเกิน ๔๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๖ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหเก็บแบบจวง (Grab Sampling) จากจุดที่สถานที่เลี้ยงสุกร
ระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอม ในกรณีสถานที่เลี้ยงสุกรมีการระบายน้ําทิ้งหลายจุด ใหเก็บทุกจุดที่มี
การระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอม
ขอ ๗ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรใหใชวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหใชเครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH Meter)
แบบ Electrometric Titrator ที่มีความละเอียดไมต่ํากวา ๐.๑ หนวย
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหใชวิธีการอะไซด โมดิฟเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ
๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๕ วัน ติดตอกันหรือวิธีการ Membrane Electrode
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber
Filter Disc) และอบใหแหงที่อุณหภูมิ ๑๐๓-๑๐๕ องศาเซลเซียส
(๔) การตรวจสอบคาซีโอดีใ หใ ชวิธีการยอยสลายโดยโปตัสเซียมไดโครเมต (Potassium
Dichromate Digestion) แบบ Open Reflux หรือ Closed Reflux
(๕) การตรวจสอบคาไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นใหใชวิธีการเจลดาหล (Kjeldahl) และใหตรวจวัด
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นดวยวิธีการ Colorimetric หรือ Ammonia Selective Electrode
ขอ ๘ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรตามขอ ๗ ตองเปนไปตามคูมือวิเคราะห
น้ําเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยกําหนดไว หรือตามวิธีการมาตรฐานสําหรับ
การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) ที่ American
Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation
ของสหรัฐอเมริการวมกัน กําหนดไว หรือตามวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

