
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนดิมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิด
มลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ  และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548   
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2552)   

เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร  ลงวันที่  
20  ธันวาคม  พ.ศ.  2552 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“การเลี้ยงสุกร”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  สุกรขุน  หรือลูกสุกรชนิดใด

ชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปตามน้้าหนักหน่วยปศุสัตว์ 
“น้้าหนักหน่วยปศุสัตว์  1  หน่วย”  หมายความว่า  น้้าหนักสุทธิของสุกรพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  

สุกรขุน  หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้้าหนักรวมเท่ากับ  500  กิโลกรัม   
โดยให้คิดค้านวณน้้าหนักเฉลี่ยของสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ตัวละ  170  กิโลกรัม  สุกรขุนตัวละ  60  กิโลกรัม
และลูกสุกรตัวละ  12  กิโลกรัม 

“การเลี้ยงสุกรประเภท  ก”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  สุกรขุน 
หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้้าหนักหน่วยปศุสัตว์เกินกว่า  ๖๐๐  หน่วย 

“การเลี้ยงสุกรประเภท  ข”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  สุกรขุน 
หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้้าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่  ๖๐  หน่วย  แต่ไม่เกิน  
๖๐๐  หน่วย   

“การเลี้ยงสุกรประเภท  ค”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  สุกรขุน 
หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้้าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่  ๖  หน่วย  แต่ไม่ถึง   
๖๐  หน่วย   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔



“น้้าทิ้ง  หมายความว่า  น้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมหลักจากการเลี้ยงสุกรที่ผ่านการบ้าบัด  
จนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้” 

ขอ้ ๓ ให้แบ่งประเภทการเลี้ยงสุกรตามข้อ  ๒  ออกเป็น  ๓  ประเภท  คือ   
(๑) การเลี้ยงสุกรประเภท  ก   
(๒) การเลี้ยงสุกรประเภท  ข   
(๓) การเลี้ยงสุกรประเภท  ค   
ขอ้ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากการเลี้ยงสุกรต้องมีค่า  ดังต่อไปนี้ 

ล้าดับ พารามิเตอร์ 
ค่ามาตรฐาน 

ประเภท  ก ประเภท  ข ประเภท  ค 

1. 
ความเป็นกรดและด่าง   
(pH) 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

2. 
บีโอดี 
(Biochemical  Oxygen  Demand) 

ไมเ่กิน  4๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  80  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  8๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

3. 
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(Total  Suspended  Solids) 

ไมเ่กิน  ๑๕๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  ๒๐๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  ๒๐๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

4. 
ซีโอดี   
(Chemical  Oxygen  Demand) 

ไมเ่กิน  25๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  35๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  35๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

5. 
ทีเคเอ็น   
(TKN  หรือ  Total  Kjeldahl  Nitrogen) 

ไมเ่กิน  ๑๒๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  ๒๐๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ไมเ่กิน  ๒๐๐  
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

6. 
ฟอสฟอรัสรวม   
(Total  Phosphorus) 

ไม่เกิน  5  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไม่เกิน  5  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไม่เกิน  5  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ขอ้ 5 การเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งให้เก็บแบบจ้วง  (Grab.Sampling)  จากจุดที่สถานที่เลี้ยงสุกร
ระบายน้้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม  หรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้้าทิ้งจากสถานที่เลี้ย งสุกร 
ในกรณีสถานที่เลี้ยงสุกรมีการระบายน้้าทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุดที่มีการระบายน้้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ขอ้ 6 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้้าทิ้งจากการเลี้ยงสุกรให้ใช้วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเป็นกรดและด่าง  ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้้า  (pH  Meter)   

ที่มีความละเอียดไม่ต่้ากว่า  0.1  หน่วย 
(๒) บีโอดี  ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  ๕  วันติดต่อกัน   

และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน  (Azide  Modification)  หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด  
(Membrane  Electrode) 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔



(๓) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว  (Glass  Fiber  Filter)  
และอบแห้งที่อุณหภูมิ  ๑๐๓ - ๑๐๕  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาอย่างน้อย  1  ชั่วโมง 

(๔) ซีโอดี  ให้ใช้วิธีการย่อยสลายโดยโปตัสเซียมไดโครเมต  (Potassium  Dichromate  
Digestion)  แบบ  Open  Reflux  หรือ  Closed  Reflux   

(๕) ทีเคเอ็น  ให้ใช้วิธีการเจลดาห์ล  (Kjeldahl)  และให้ตรวจวัดแอมโมเนียที่เกิดขึ้นด้วยวิธี 
คัลเลอรีเมตริก  (Colorimetric)  หรือวิธีแอมโมเนีย  ซีเลคทีพ  อิเล็กโทรด  (Ammonia  Selective  Electrode) 

(6) ฟอสฟอรัสรวม  ให้ใช้วิธีแอสคอร์บิกแอซิด  (Ascorbic  Acid)  หรือวิธีวานาโดโมลิบโด
ฟอสฟอริคแอซิด  (Vanadomolybdophosphoric  Acid)  หรือวิธีสแตนนัทคลอไรด์  (Stannous  Chloride) 

ขอ้ 7 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้้าทิ้งจากการเลี้ยงสุกรตามข้อ  6  ต้องเป็นไปตามคู่มือ
วิเคราะห์น้้าเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยก้าหนดไว้หรือตามวิธีการมาตรฐาน
ส้าหรับการวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย  (Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  
Wastewater)  ที่  American  Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  
และ  Water  Environment  Federation  ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก้าหนดไว้หรือตามวิธีการอื่น 
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งปีนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔


