ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 14 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ระบุวา 'หามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงานเวนแตไดทําการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางจนน้ําทิ้งนั้นมีลักษณะเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต
ทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)” รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศกําหนด
คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ดังนี้
ขอ 1 คําจํากัดความน้าํ ทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะ
ระบายลงสแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม และใหหมายความรวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ําของคนูงาน
รวมทั้งจากกิจกรรมอื่นใน
ขอ 2 น้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ความเปนกรดและดาง (pH) มีคา ไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0
(2) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคาดังนี้ 2.1 คาทีดีเอส ไมมากกวา 3,000
มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตตางจากที่กําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร 2.2
น้ําทิ้งซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสูแหลงน้ําที่มีคาความเค็ม (Salinity) มากกวา2,000 มิลลิกรัมตอลิตรคา ทีดี
เอส ในน้ําทิ้งจะมีคามากกวาคา ทีดีเอส ที่มีอยูในแหลงน้ําไดไมเกิน 5,000 มิลลิกรัมตอลิตรตางจากที่กําหนด
ไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมมากกวา 50 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตก กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 150 มิลลิกรัมตอลิตร
(4) โลหะหนักมีคาดังนี้
4.1ปรอท (Mercury) ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร
4.2 เซเลเนียม (Selenium) ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร
4.3 แคดเมียม (Cadmium) ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร
4.4 ตะกั่ว (Lead) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
4.5 อารเซนิค (Arsenic) ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
4.6 โครเมียม (Chromium)
4.6.1 Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
4.6.2 Trivalent Chromiumไมมากกวา 0.75 มิลลิกรัมตอลิตร
4.7 บาเรียม (Barium) ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.8 นิเกิล (Nickel)ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.9 ทองแดง (Copper) มมากกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.10 สังกะสี (Zinc) ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.11 แมงกานีส (Manganese)ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(5)ซัลไฟด (Sulphide)คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร

(6) ไซยาไนด คิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
(7) ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) ไมมากกวา1 มิลลิกรัมตอลิตร
(8) สารประกอบพีนอล (Phenols Compoundไมมากกวา1 มิลลิกรัมตอลิตร
(9) คลอรีนอิสระ
(10) เพสติไซด (Pesticide) ไมตองมี
(11) อุณหภูมิ ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส
(12 สี ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
(13) กลิ่น ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
(14) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมมากกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่
กําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร
(15) คา บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเวลา 5 วัน ไม
มากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้งแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดแตงตองไมมากกวา 60 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
(16) คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจ
แตกตางจากที่กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตงตองไมมากกวา 200มิลลิกรัมตอลิตร
(17) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 120 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตาง
จากที่กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แตตองไม
มากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ 3 การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ 2 ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางของน้ําทิ้ง ใหใชเครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา
(pH Meter)
(2) การตรวจสอบคา ทีดีเอส ใหใชวิธีการระเหยแหง ระหวางอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึง
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
(3) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย ใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว(Glass Fibre
Filter Disc)
(4) การตรวจสอบคาโหละหนัก ใหใชวิธีการดังนี้
4.1 การตรวจสอบคาสังกะสี โครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิเกิล และ
แมงกานีส ใหใชวิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry)
ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น (Direct Aspiration) หรือวิธีพลาสมา อีมิสชั่น สเปคโตรสโคบี (Plasma Emission
Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma : ICP)
4.2 การตรวจสอบคาอารเซนิค และเซเลเนียม ใหใชวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตร
โฟโตเมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด
เจนเนอเรชั่น (HydrideGeneration) หรือวิธีพลาสมา อีมิสชั่น สเปคโตรสโคบี(Plasma Emission
Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลีคัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma : ICP)
4.3 การตรวจสอบคาปรอท ใหใชวิธอี ะตอมมิคแอบซอฟชั่น โคลด เวเปอร เทคนิค (Atomic
Absorption Cold Vapour Technique)

(5) การตรวจสอบคาซัลไฟด ใหใชวิธีการไตเตรท (Titrate)
(6) การตรวจสอบคาไซยาไนด ใหใชวิธีกลั่นและตามดวยวิธีไพริดีน บารบิทูริคแอซิค
(Pyridine-Barbituric Acid)
(7) การตรวจสอบคาฟอรมาลดีไฮด ใหใชวิธีเทียบสี (Spectrophotometry
(8) การตรวจสอบคาสารประกอบพีนอล ใหใชวิธีกลั่น และตามดวยวิธี 4-อะมิโนแอนติไพรีน
(Distillation, 4-Aminoantipyrine)
(9) การตรวจสอบคาคลอรีนอิสระ ใหใชวิธีไอโอโดเมตริค (Iodometric Method)
(10) การตรวจสอบคาสารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ใหใชวิธีกาซโครมา โตก
ราฟ (Gas-Chromatography)
(11) การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ํา ใหใชเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา
(12) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมัน ใหใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนัก
ของน้ํามันและไขมัน
(13) การตรวจสอบคาบีโอดี ใหใชวิธีอะไซด โมดิพิเคชั่น (Azide Modification)ที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ
(14) การตรวจสอบคาทีเคเอ็น ใหใชวิธีเจลดาหล (Kjeldahl)
(15) การตรวจสอบคาซีโอดี ใหใชวิธียอยสลาย โดยโปตัสเซียม ไดโครเมต (Potassium
Dichromate Digestion)
ขอ 4 การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามขอ 3 จะตองเปนไปตามคูมือ
วิเคราะหน้ําและน้ําเสีย ของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย หรือ StandardMethods for the
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health
Association, Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนดไว
ดวย American Water
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2539
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(จากเวบไซต http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/laws/law6.asp)

