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คํานํา 
 

 ในการดําเนินกิจกรรมการผลติไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จําเป็นจะต้องควบคุมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทีห่น่วยงานของรัฐกําหนด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งติดต่อประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กฟผ. ตระหนักถึง
ความสําคัญของการธํารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จดัทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับน้ีขึน้ โดยเป็นการรวบรวม
มาตรฐาน เกณฑ์ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับควบคุมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ระดับ
เสียง คุณภาพนํ้า คุณภาพดิน และสภาวะแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงมาตรฐานทีป่ระกาศขึ้นใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ กฟผ. ไมว่่าจะเป็นโรงไฟฟ้า เขือ่น และระบบสง่ เพ่ือใหม้คีวามชัดเจนและสะดวกต่อการคน้หา  

 โดยมาตรฐานฯ ฉบับน้ีได้เพ่ิมเติมค่าควบคุมปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตามท่ี
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) มาตรฐานความทึบแสงของฝุ่นละอองจากท่าเรือ 
เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิด วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แบบรายงานข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด มาตรฐานเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น ความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายเกี่ยวกับระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศและดัชนีคุณภาพนํ้า 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ 
ทุกหน่วยงานใน กฟผ. ที่จะนําไปใช้เป็นคู่มือประกอบการดําเนินงานต่อไป 
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คําย่อ 

  

mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) 
μg/m3 = ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 
ng/m3 = นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (นาโนกรัม/ลบ.ม.) 
MW = เมกะวัตต์  
ppm = ส่วนในล้านส่วน 
ppt = ส่วนในพันล้านส่วน 
dB(A) = เดซิเบลเอ 
Hz = เฮิร์ตช์ 
mm = มิลลิเมตร (มล.ม) 
mm/s = มิลลิเมตรต่อวินาที (มล.ม./วินาที) 
°C = องศาเซลเซียส 
mg /L = มิลลิกรัมต่อลิตร (มล.ก./ล.) 
mL = มิลลิลิตร (มล.) 
Becquerel/L = เบคเคอเรลต่อลิตร 
MPN (Most Probable Number) = เอ็มพีเอ็น 
CFU (Colony forming Units) = ซีเอฟยู 
cm = เซนติเมตร (ซม.) 
cm3 = ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.) 
μmhole/cm = ไมโครโมล์ต่อเซนติเมตร (มคก./ซม.) 
JTU (Jackson Turbidity Unit) = หน่วยความขุ่น 
ng/L = นาโนกรัมต่อลิตร 
Pt-Co/Unit = หน่วยปลาตินัม-โคบอลต์ 

การเปลี่ยนหนว่ย 

การเปล่ียนหน่วย ส่วนในล้านส่วน (ppm) เป็น มิลลิกรัม/ลิตร (mg /L)  ในน้ํา 

 - สามารถเปลี่ยนหน่วยจาก ppm เป็น mg /L ได้เลย 
 - โดย 1 ppm = 1 mg /L = 1 g/m3 = 1 mg/kg 
 
การเปล่ียนหน่วย พีพีเอ็ม (ppm) เป็น มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) ในอากาศ 

 จะนํามาใช้ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีการรายงานในหน่วย ppm ซ่ึงจะต้องมีการเปลี่ยนหน่วย เป็น mg/m3  

เพ่ือนําไปคํานวณปริมาณการปลดปล่อยต่อไป 

   

  
 mg/m3 = ความเข้มข้นของสารมลพิษในหน่วยน้ําหนักต่อปริมาตร (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
 ppm  = ความเข้มข้นของสารมลพิษในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตร (ส่วนในล้านส่วน) 
 M  = น้ําหนักโมเลกุลของสารมลพิษ 
 24.45  = ปริมาตรในหนว่ยลติร ของก๊าซใดๆ 1 กรัมโมเลกุล ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและความดนั 760 มิลลเิมตรปรอท 
 
ตัวอย่าง การเปลี่ยนหน่วยจากผลการตรวจวัด SO2 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.3 ppm เป็น mg/m3 

  ความเข้มข้นของ SO2                                                   mg/m3  



 

 

1.  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (Ambient Air Quality Standards) 

 1.1   มาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยงา่ยในบรรยากาศโดยท่ัวไป (Volatile Organic Compounds, VOCs) 

    หมายเหตุ : •      † ค่าเฉลี่ย 1 ปี [1]   ให้นําผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมงของทุก ๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง)               
       มาคํานวณเป็นค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetric Mean) ในกรณีตัวอย่างอากาศท่ีเก็บมาตรวจวิเคราะห์ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ให้เก็บ       
       ตัวอย่างใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เก็บตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ 

•    การคํานวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และท่ี 
      อุณหภูมิ25 องศาเซลเซียส 
•    หลักการ ขอบเขต และการคํานวณค่าเฝ้าระวังสําหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชม. ตามทา้ยประกาศ[2]   
•    วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ VOCs ให้นําหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรับใช้ เว้นแต่ประกาศน้ีกําหนด           
     เป็นอย่างอ่ืน 
  - U.S. EPA Compendium Method TO-14A [1-2]  “Determination of VOCs in ambient air using specially prepared  

  canister with subsequent analysis by Gas Chromatography (GC)” ตามที่ US.EPA กําหนด หรือ 
  - U.S. EPA Compendium Method TO-15 [1-2]  “Determination of VOCs in ambient air using specially prepared  

  canister with subsequent analysis by Gas Chromatography / Mass Spectrometry  (GC/MC)” ตามท่ี US.EPA กําหนด หรือ 
  - U.S. EPA Compendium Method TO-11A[2]  “Determination of Formaldehyde in ambient air using adsorbent cartridge  

  followed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Active sampling method)” ตามท่ี US.EPA กําหนด หรือ 
         - ตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา [1-2]   
 

    ที่มา :     [1]  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที ่30 (พ.ศ. 2550) ลงวนัท่ี 14 กันยายน 2550 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคา่สารอินทรียร์ะเหยงา่ย
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ป.ี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143 ง, วันที่ 28 กันยายน 2550. 

               [2] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2551) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เร่ือง กําหนดค่าเฝ้าระวังสําหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปในเวลา 24 ชั่วโมง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 13 ง, วันที่ 27 มกราคม 2552. 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  1    

มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ย 1 ปี† [1]   
(μg/m3) 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง [2]   
(μg/m3) 

1. เบนซีน (Benzene) 1.7 7.6 

2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) 10 20 
3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1, 2 - Dichloroethane) 0.4 48 
4. ไตรคลอโรเอทธิลนี (Trichloroethylene) 23 130 

5. ไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) 22 210 
6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) 4 82 
7. เตตระคลอโรเอทธลิีน (Tetrachloroethylene) 200 400 

8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 0.43 57 
9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) 0.33 5.3 

10. อะซิทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) - 860 

11. อะครอลนี (Acrolein) - 0.55 

12. อะคริโลไนไตร (Acrylonitrile) - 10 
13. เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride) - 12 

14. โบรโมมีเธน (Bromomethane) - 190 
15. 1,4 - ไดออกเซน (1, 4 - Dioxane) - 860 

16. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) - 150 

17. 1,2 - ไดโบรโมอีเธน (1, 2 - Dibromoethane) - 370 

18. 1,4 - ไดคลอโรเบนซีน (1, 4 - Dichlorobenzene) - 1,100 

19. 1,1,2,2 - เตตระคลอโรอีเธน (1, 1, 2, 2 - Tetrachloroethane)  - 83 
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  1.2   มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

หมายเหตุ  :  •    † ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้คํานวณเป็นค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetric Mean) 

•    การคํานวณคา่ความเข้มข้นของกา๊ซแตล่ะชนิดในบรรยากาศโดยทัว่ไปให้คํานวณเทยีบทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ และอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส 

•    การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซ CO, NO2  และ SO2 ต้องสูงจากพืน้ดินอย่างน้อย 3 เมตรแต่ไม่เกิน 6 เมตร [1]  

•    การวัดค่าเฉลี่ยของ Pb, TSP และ PM-10 ต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.5 เมตรแต่ไม่เกิน 6 เมตร [1] 

 

ท่ีมา     : [1]  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.  2535 
  ลงวันที ่17 เมษายน 2538 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม 2538. 

 [2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2544 เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง. ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 118 ตอนพิเศษ 
39 ง, วันที่ 30 เมษายน 2544. 

 [3]  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121  ตอนพิเศษ 104 ง, วันที่ 22 กันยายน 2547. 

 [4]  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) ลงวันที่ 10 เมษายน 2550 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58 ง, วันที่ 14 พฤษภาคม 2550. 

 [5] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550  เรื่อง เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 124  ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม 2550. 

 [6] ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) ลงวันที ่17 มิถุนายน 2552  เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง, วันที่ 14 สิงหาคม 2552. 

 [7]  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, วันที่ 24 มีนาคม 2553. 

 [8]  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน
พิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม 2553. 

สารมลพิษ 

ค่าเฉลี่ย  
1 ชั่วโมง 

ค่าเฉลี่ย  
8 ชั่วโมง 

 ค่าเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง 

ค่าเฉลี่ย  
1 เดือน 

ค่าเฉลี่ย  
1 ปี† วิธีการตรวจวัด 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm μg/m3 ppm mg/m3 ppm 

คารบ์อนมอนอกไซด์ 

(CO)[1]  34.20 30 10.26 9 - - - - - - Non-Dispersive Infrared 
Detection[1] 

ไนโตรเจนได-
ออกไซด์ (NO2)

[6]  0.32 0.17 - - - - - - 0.057 0.03 Chemiluminescence[1,4,6] 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(SO2) 

0.78[2] 0.30[2] - - 0.30[3]  0.12[3] - - 0.10[3] 0.04[3] 
Pararosaniline[1,5] 

UV-Fluorescence[2,5] 

ฝุน่ละอองรวม  
หรอืฝุน่ละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน

(TSP)[3]  

- - - - 0.33 - - - 0.10 - Gravimetric-High Volume
[1] 

ฝุน่ละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10)[3] 
- - - - 0.12 - - - 0.05 - 

Gravimetric-High  Volume
[1], Dichotomous

[5,8],Tapered Element 
Oscillating  

Microbalance[5,8], Bata Ray[5,8] 

ฝุน่ละอองขนาด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

(PM-2.5)[7]   
- - - - 0.05 - - - 0.025 - 

Beta Ray Attenuation[8], 
Tapered Element  

Oscillating Microbalance[8],  
Dichotomous[8] 

โอโซน (O3)
[4]  0.20 0.10 0.14 0.07 - - - - - - 

Chemiluminescence[1,4], 
Ultraviolet Absorption 

Photometry[5] 

ตะก่ัว (Pb)[1]  - - - - -   1.5 - - - 
High Volume—Air Sampler

[1] ต่อด้วย Atomic  
Absorption Spectrometer[1] 

2  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 

 

2. มาตรฐานคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากแหล่งกําเนิด (Emission Standards) 

      2.1  ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม [1,2] 

  ชนิดของสารเจือปน 
คา่ปรมิาณสารเจือปนในอากาศ 

วิธีการตรวจวัด ไม่มีการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง 

มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 

1.  ฝุ่นละออง , mg/m3 ก. แหล่งกําเนิดความร้อนที่ใช ้     

 
U.S.EPA  

Method 5 

 - น้ํามันหรือน้ํามันเตา - 240 
 - ถ่านหิน - 320 
  - ชีวมวล - 320 
  - เชื้อเพลิงอื่นๆ  - 320 
  ข. การถลงุ หลอ่หลอม รดีดงึ / ผลติอลมิูเนยีม 300 240 
  ค. การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  400 320 

2.  พลวง (Antimony), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  20 16 

U.S.EPA  
Method 29 

3.  สารหนู (Arsenic), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  20 16 
4.  ทองแดง (Cu), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  30 24 
5.  ตะก่ัว (Pb), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  30 24 
6.  ปรอท (Hg), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  3 2.4 
7.  คลอรีน (Cl2), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  30 24 U.S.EPA Method 26 

หรือ 26 A 8.  ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl ), mg/m3 การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  200 160 
9.  กรดกํามะถัน (H2SO4), ppm การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  25 - U.S.EPA Method 8 
10. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), ppm การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  100 80 U.S.EPA Method 15 
11. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ppm การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  870 690 U.S.EPA Method 10 
12. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ppm ก. แหล่งกําเนิดความร้อนที่ใช ้     

U.S.EPA  
Method 6 หรอื 8 

  - น้ํามันหรือน้ํามันเตา - 950 
  - ถ่านหิน - 700 
  - ชีวมวล - 60 
  - เชื้อเพลิงอื่นๆ - 60 
  ข. การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  500 - 

13. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ppm  แหล่งกําเนิดความร้อนที่ใช ้     

 U.S.EPA  
Method 7 

 - น้ํามันหรือน้ํามันเตา - 200 
  - ถ่านหิน - 400 
  - ชีวมวล - 200 
  - เชื้อเพลิงอื่นๆ - 200 

14. ไซลีน (Xylene), ppm การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  200 - 
 U.S.EPA  

Method 18 15. ครีซอล (Cresol), ppm การผลิตทั่วไป[1] / กระบวนการผลิต[2]  5 - 

  แหล่งที่มาของสารเจือปน 

หมายเหตุ   :    •    กรณีท่ีไม่มีการเผาไหม้เชือ้เพลงิ[1-2]   ให้คํานวณทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ หรอื 760 มิลลเิมตรปรอท  อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส  ทีส่ภาวะแห้ง โดยมีปรมิาตร
อากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

•    กรณีท่ีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง[1-2]     

ระบบปิด  ให้คํานวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินใน
การเผาไหม้ ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ร้อยละ 7  

ระบบเปิด ให้คํานวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่
ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

•  กรณีใชเ้ชือ้เพลงิร่วมกนัต้ังแต่ 2 ประเภทขึน้ไป อากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน ตอ้งมคีา่ปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศไมเ่กนิคา่ทีก่ําหนด  สําหรบั
เชือ้เพลงิ ประเภทที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สดุ [1]   

•   โรงงานอตุสาหกรรม [2] หมายถึง  โรงงานจําพวกที ่2 และ  3 ตามบัญชแีทบทา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ.2535)  ออกตามความในพระราชบัญญตัโิรงงาน (พ.ศ.2535) 
รายละเอยีดดงัโรงงานอตุสาหกรรมทีถู่กควบคมุตามในบัญชแีนบทา้ยประกาศ [3]  ทัง้นีโ้รงไฟฟา้ซ่ึงเป็นโรงงานลําดบัที ่88 ไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้ 

•    ใช้บังคับสําหรับโรงงาน[1] ที่เป็นแหล่งกําเนิดสารเจือปนในอากาศที่ไม่ได้กําหนดค่าระบายปริมาณสารเจือปนไว้เป็นการเฉพาะ และไม่ใช้บังคับกับ
แหล่งกําเนิดมลพิษ[2] ที่มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ไว้เป็นการเฉพาะ 

•    วิธกีารตรวจวัด ตอ้งเปน็วธิทีีอ่งคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (U.S.EPA) กําหนดไว้ [1,2] หรอืใชวิ้ธีตามมาตรฐานอืน่เทยีบเทา่ [1]  หรือวิธี
อื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา[2] 
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ท่ีมา :  [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ.2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123  ตอนพิเศษ 125 ง, วันที่ 4 ธันวาคม 2549. 

  [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2549)  ลงวันที่ 5 เมษายน 2549 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 50 ง, วันที่ 18 พฤษภาคม 2549. 

[3] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2549)  ลงวันที ่5 เมษายน 2549 เรือ่ง กําหนดใหโ้รงงานอตุสาหกรรมเป็นแหลง่กําเนดิมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 50 ง, วันที่ 18 พฤษภาคม 2549. 

2.2  ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
   2.2.1  โรงไฟฟ้าเดิม (ใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล : ถ่านหนิ หรือน้ํามัน หรือก๊าซธรรมชาติ) 

4  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 •    อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน[1]  คือ อากาศที่ระบายออกจากปล่องหรือช่องหรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบําบัดหรือไม่ก็ตาม 
•    นํ้ามันหรือนํ้ามันเตา[1]  ให้หมายความรวมถึง ผลพลอยได้ทีน่ํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม้ด้วย 
•    ถ่านหิน[1]  ให้หมายความรวมถึง ผลพลอยได้ที่นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม้ด้วย 
•    เชื้อเพลิงชีวมวล[1-2]  คือ เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจากการเกษตร การปศุสัตว์และการทําป่าไม้ เช่น ไม้ฟืน เศษไม้ แกลบ 

ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบอ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ใยมะพร้าว เศษพืช มูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจากโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

•    เชือ้เพลงิอ่ืน ๆ[1]  คอื เชือ้เพลงิอืน่ใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในประกาศนี ้แตไ่ม่รวมถึงเชือ้เพลงิทีไ่ดก้ําหนดค่าการระบายปรมิาณสารเจือปนในอากาศไว้เป็นการเฉพาะ 
•    กระบวนการผลิต[2]  คือ การประกอบกิจการโรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
•    การประกอบกิจการโรงงาน[2]  คือ การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เกบ็รักษา หรือทําลายสิง่ใด ๆ ตาม

ลักษณะกิจการของโรงงาน แต่ไม่รวมถึงการทดลองเดินเคร่ืองจักร 

โรงไฟฟ้า 

ค่ามาตรฐาน 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
( ppm ) 

ออกไซดข์องไนโตรเจนในรปู
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ 

(NOX  as NO2 ) ( ppm ) 

ฝุ่นละออง                                
( mg/m3 ) 

1. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง  
   800[2]        320‡ [2,4]        250[2]           200† [2,4]         320[2]          120† [2,4]  

   - หน่วยที่ 1-4 
2. โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มบางปะกง [2,4]       
   - ชุดที่ 1-2** 

60  
450 

60  
   - ชุดที่ 3-4 230 
3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้  

    800[2]        320‡ [2,4]  180 [2,4]         240[2]           120‡ [2,4]  
    - หน่วยที่ 1-5 (1-3)** 
4. โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มพระนครใต้ [2,4]       
   - ชุดที่ 1 

60 
250 

60 
   - ชุดที่ 2 175 
5. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ* [2,4] 500 180 150 
6. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี        
   - พลังความร้อน** [2] 1,000 200 320 

   - พลังความร้อนร่วม [4] 20 120 60 
7. โรงไฟฟ้าลานกระบือ [2,4] 60 250 60 
8. โรงไฟฟ้าหนองจอก [2,4] 60 230 60 
9. โรงไฟฟ้าไทรน้อย** [2] 60 230 60 
10.โรงไฟฟ้าวังน้อย [2,4] 60 175 60 
11.โรงไฟฟ้าน้ําพอง [2,4] 60 250 60 
12. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ       
   - กลุ่มที่ 1 : หน่วยที่ 1-3** [3,4] 1,300 500 180 
   - กลุ่มที่ 2 : หน่วยที่ 4 -7* [3,4]                                     
   - กลุ่มที่ 3 : หน่วยที่ 8 -13 [3,4] 

320 500 180 
320 500 180 

   - ทุกกลุ่มรวมกัน : หน่วยที่ 1-13 [3] 11 ตัน/ชม.  -  - 

   - กังหันก๊าซ [4] 60 230 60 

หมายเหตุ :   † เร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2543                 * โรงไฟฟ้าน้ีปลดระวางออกจากระบบ และมีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนแล้ว  
        ‡  เร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2543               ** โรงไฟฟ้าน้ีปลดระวางออกจากระบบแล้ว  
    



 

 

2.2.2  โรงไฟฟ้าเก่า [4]  

มลสาร 
ชนิดเช้ือเพลงิ 

ถ่านหิน น้ํามัน ก๊าซ ชีวมวล 
1. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

2. ออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX  as NO2) (ppm) 

3. ฝุ่นละออง (mg/m3) 

700 

400 

320 

950 

200 

240 

60 

200 

60 

60 

200 

320 

    2.2.3  โรงไฟฟ้าใหม่ [4]  

มลสาร 
ชนิดเช้ือเพลงิ 

ถ่านหนิ[1,4] น้ํามัน[1,4] ก๊าซ[1,4] ชวีมวล[4] 

1. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) ขนาดกําลังผลิต > 500  MW 

                                                                      > 300  –  ≤  500  MW 

                                                                ≤ 300  MW 

2. ออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX  as NO2) (ppm) 

3. ฝุ่นละออง  (mg/m3) 

320 

450 

640 

350 

120 

320 

450 

640 

180 

120 

20 

20 

20 

120 

60 

60 

60 

60 

200 

120 

2.2.4  โรงไฟฟา้ใหม่ทีไ่ด้รบัอนญุาตใหป้ระกอบกิจการ (รง.4) ต้ังแต่วันที ่16 มกราคม 2553  และ
โรงไฟฟา้เก่าหรือโรงไฟฟา้เดิมส่วนขยาย [5]  

มลสาร 

ชนิดเช้ือเพลงิ 

ถ่านหิน 
น้ํามัน ก๊าซ ชีวมวล 

≤ 50 MW > 50 MW 

1. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

2. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX  as NO2) (ppm) 

3. ฝุ่นละออง (mg/m3) 

360 

200 

80 

180 

200 

80 

260 

180 

120 

20 

120 

60 

60 

200 

120 

 หมายเหตุ  : •    รายงานผลคา่ปริมาณสารเจือปนในอากาศ ทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ  หรอื 760 มลิลเิมตรปรอท อณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีสทีส่ภาวะแหง้ (Dry  
   Basis) โดยมีปรมิาตรอากาศสว่นเกนิ (Excess Air) ในการเผาไหม้รอ้ยละ 50 หรอืมีปรมิาณออกซิเจนสว่นเกนิ   (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้รอ้ยละ 7 

 •    สภาวะแห้ง (Dry Basis) หมายถึง สภาวะที่ความชื้นของตัวอย่างอากาศเป็นศูนย์ 

 •    โรงไฟฟา้เดิม [4] หมายถงึ โรงไฟฟา้ของ กฟผ. ทีมี่อยูเ่ดมิจํานวน 9 แห่ง ไดแ้ก ่1.โรงไฟฟา้บางปะกง 2.โรงไฟฟา้พระนครใต ้3.โรงไฟฟา้พระนครเหนอื  
  4.โรงไฟฟา้สรุาษฎรธ์าน ี5.โรงไฟฟา้ลานกระบอื 6.โรงไฟฟา้หนองจอก 7.โรงไฟฟา้วังนอ้ย 8.โรงไฟฟา้น้ําพอง และ 9.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้หากมีการ 
  เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเชื้อเพลิงให้ถือว่าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของโรงไฟฟ้าใหม่ 

 •    โรงไฟฟา้เกา่ [2,4] หมายถึง โรงไฟฟา้ทีไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการหรอืใบอนญุาตขยายโรงงานลําดบัที ่88 กอ่นวันที ่31 มกราคม 2539  สําหรบั 
  โรงไฟฟา้ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซิล (ถ่านหิน หรอืน้ํามัน หรอืกา๊ซธรรมชาต)ิ และ 1 ตลุาคม 2547 สําหรบัโรงไฟฟา้ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล 

 •    โรงไฟฟ้าใหม่ [4] หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลําดบัที ่88 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2539 ถึง 
  วันที่ 15 มกราคม 2553 สําหรบัโรงไฟฟา้ทีใ่ช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน หรือน้ํามัน หรือก๊าซธรรมชาติ) และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2547 ถึงวันที่  
  15 มกราคม 2553 สําหรบัโรงไฟฟา้ทีใ่ช้เชื้อเพลิงชีวมวล 

 •    เชื้อเพลิงชีวมวล[4]  หมายถึง เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจากการเกษตร การปศุสัตว์และทําป่าไม้ ได้แก่ ไม้ฟืน  
  เศษไม้ แกลบ ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบอ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ใยมะพร้าว เศษพืช มูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ  
  กากตะกอนหรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

 •    วิธกีารตรวจวัด ตอ้งเปน็วธิทีีอ่งคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (U.S.EPA) กาํหนดไว ้[1-5] หรอืใชวิ้ธีตามมาตรฐานอืน่ทีก่รมควบคมุ 
  มลพษิเห็นชอบ [1-3] หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ [4]  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ [5]   

 •    ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMS)  ดังภาคผนวก ง 
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•    กรณีที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน พลังความร้อนรว่ม หรือกังหันก๊าซที่มีปล่องของแต่ละหนว่ยการผลิตมากกวา่ 1 ปล่อง [2,4] และอากาศเสีย
ที่ปล่อยท้ิงจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในแต่ละกลุ่มการผลิต[3]  ให้รายงานผลการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศในแต่ละหน่วยการผลิตของ
โรงไฟฟ้าเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ดังสมการ 

ค่าเฉลี่ยการปล่อยทิ้งอากาศเสียแต่ละชนิด    =  

เมื่อ  Qi =  อัตราการไหลของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส 
หรือหรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภทอ่ืนๆ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 

 Ci =  ค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส 
หรือหรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภทอ่ืนๆ ที่เป็นก๊าซ (ส่วนในล้านส่วน) หรือที่เป็นฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สําหรับ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้คิดค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นก๊าซ (ส่วนใน
ล้านส่วน) หรือที่เป็นฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

 n =  จํานวนปล่องปล่อยท้ิงอากาศของโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส หรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภท
อ่ืนๆ 

 i  = 1, 2, 3…,n 
•    ปรมิาณรวมของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ทีป่ลอ่ยทิง้จากทกุกลุม่การผลติของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ[3] ต้องไมเ่กิน 11 ตัน/ชม. ดังสมการ  

ปริมาณรวมของ SO2 ที่ปล่อยทิ้งจากทุกกลุ่มการผลิต  = 

•   มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงไฟฟ้าใหม่หรือเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมกัน ในกรณีโรงงานไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่าน
หิน หรือน้ํามัน หรือก๊าซธรรมชาติ) [1,2,4]  หรือเชื้อเพลิงชีวมวล [5] เป็นเชื้อเพลิงร่วมกันต้ังแต่ 2 ประเภทขึ้นไป ให้คํานวณค่ามาตรฐานการ

            มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย = AW + BX + CY + DZ  

เม่ือ A = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
  B = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
  C = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
  D = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว [5] 
  W = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเช้ือเพลิงที่ใช้ถ่านหิน 
  X = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเช้ือเพลิงที่ใช้น้ํามัน 
  Y = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเช้ือเพลิงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
  Z = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเช้ือเพลิงประเภทเช้ือเพลิงชีวมวล [5] 

ท่ีมา :    [1]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538  เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอ่ยทิง้
อากาศเสยีจากโรงไฟฟา้. ราชกจิจานเุบกษา  เลม่ 113 ตอนที ่9 ง, วันที ่30 มกราคม 2539. และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538  เรื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม. ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง, วันที่ 30 มกราคม 2539.  

  [2]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542)  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2542 เรื่อง การกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปลอ่ยทิง้อากาศเสยีจากโรงไฟฟา้เกา่. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 116 ตอนพเิศษ 108 ง, วันที ่27 ธันวาคม 2542. และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542)  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2542 เรื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าเก่าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 108 ง, วันที่ 27 ธันวาคม 2542.  

  [3]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2544) ลงวันที ่29 มกราคม 2544 เรือ่ง กําหนดใหโ้รงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหลง่กําเนดิ
มลพษิทีจ่ะตอ้งถูกควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสยีออกสูบ่รรยากาศ. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 118 ตอนพเิศษ 24 ง, วันที ่16 มีนาคม 2544. 

  [4]  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2547) ลงวันที ่28 กนัยายน 2547 เรือ่ง กําหนดคา่ปรมิาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ สง่ 
หรือ จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547. ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 113 ง, วันที่ 7 ตุลาคม 2547. (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ.2544) ) 

   [5]  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงไฟฟ้าใหม่. ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 7 ง, วันที่ 15 มกราคม 2553. 

เมื่อ  Qi =  อัตราการไหลของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 

                              =  ค่าความเข้มขันของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้งจากปล่อง i (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

   K   =  ค่าคงท่ีสําหรับการเปล่ียนหน่วยเป็นตันต่อชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1x10-9 

6  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

2.3 ค่าควบคมุปริมาณมลสารและอัตราการระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. ที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้า 
เชื้อเพลิง

หลัก
(สํารอง) 

กําลังการผลิต
ติดต้ัง (MW) 

ติดต้ัง
รวม (MW) 

หน่วยผลิต 

ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน 

ความ
เข้มข้น

(mg/m3) 

อัตราการ
ระบาย  
(g/s) 

ความ
เข้มข้น
(ppm) 

อัตราการ
ระบาย  
(g/s) 

ความ
เข้มข้น
(ppm) 

อัตราการ
ระบาย  
(g/s) 

[1] กระบ่ี  นํ้ามันเตา  340 340 พลังความร้อนเคร่ืองท่ี 1 120 - 320 - 180 - 

[2] แม่เมาะ 
ถ่านหิน
ลิกไนต์ 

150 ต่อเคร่ือง 600 
พลังความร้อนเคร่ืองท่ี     
4-7* 

ปลดระวาง 

300 ต่อเคร่ือง 1,800 

พลังความร้อนเคร่ืองท่ี  
8-11 

180 (30) - 320 /1 

500 (400) 

- 
พลังความร้อนเคร่ืองท่ี  
12-13 

500 (350) 

600 ต่อเคร่ือง 2,400 
พลังความร้อนเคร่ืองท่ี 4-7 
ทดแทน 80 (30) (376 ตัน/ปี) 180 (100) (3,246 ตัน/ปี) 200 (120) (2,799 ตัน/ปี) 

[3] บางปะกง/2   

ก๊าซ
ธรรมชาติ

550 ต่อเคร่ือง 1,100 พลังความร้อนเคร่ืองท่ี 1-2 120 (70.3) 320 (490.6) 200 (220.4) 

600 ต่อเคร่ือง 1,200 พลังความร้อนเคร่ืองท่ี 3-4 120 (79.6) 320 (555.5) 200 (249.6) 

ก๊าซ
ธรรมชาติ  

    
พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี     
1-2* 

ปลดระวาง 

2x109.3†  ต่อชุด 
109.9‡ ต่อชุด 

657 
พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี  
3-4 

60 (7.15) 60 - 230 (51.7) 

ก๊าซ
ธรรมชาติ  

2x247.4† 
268.5‡ 763.3 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 5 60 (54) (15.8) 20 - 120 (96) (52.9) 

(นํ้ามันดีเซล)  
2x217.9† 
233.7‡  669.5 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 5 120 (108) (28.3) 320 (35) (24.0) 180 (162) (80) 

[4] จะนะ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ  

2x243.8† 
259.2‡  746.8 

พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 1 
60 (20) - 20 (16) - 120 (96) - 

(นํ้ามันดีเซล)  - 659.71 120 (35) -  260 (35)  - 180 (144)  - 

ก๊าซ
ธรรมชาติ  

2x280† 
2x150‡  860 

พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2 
 60 (20) - 20 (10) - 120 (70) - 

(นํ้ามันดีเซล)  - 759.71 120 (35)  - 260 (35)  - 180 (144)  - 

[5] พระนครเหนือ  
ก๊าซ

ธรรมชาติ  

2x230† 
265‡  725 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 1 60 (54) (13.8) 20 (10) (6.7) 120 (96) (46) 

2x304† 
2x156‡  920 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2 60 (54) (13.8) 20 (10) (6.7) 120 (96) (46) 

[6] พระนครใต้ /3 

ก๊าซ
ธรรมชาติ   

2x110† 
115‡  335 

พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 1 
60 (8) 60 - 250 (62.7) 

(นํ้ามันดีเซล)      60 (8) 60 (21) 250 (62.7) 

ก๊าซ
ธรรมชาติ   

2x202† 
219‡  623 

พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2 
60 (14) 60 - 175 (76.8) 

(นํ้ามันดีเซล)      60 (14) 60 (36.7) 175 (76.8) 

ก๊าซ
ธรรมชาติ   

2x246† 
275.6‡  767.6 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 3 60 (54) (14.2) 20 - 120 (96) (47.7) 

นํ้ามันเตา  200 ต่อเคร่ือง  400 
พลังงานความร้อนเคร่ืองท่ี  
1-2* 

ก๊าซ
ธรรมชาติ

(นํ้ามันเตา)  
310 ต่อเคร่ือง  

310 
พลังงานความร้อนเคร่ืองท่ี  
3* 

620 
พลังงานความร้อนเคร่ืองท่ี 
4-5 

120 (36.6) 320 (255.2) 180 (103.1) 

ปลดระวาง   

คณุ
ภาพอากาศ

 
คณุ

ภาพอากาศ
 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 
เสียง 

ของเสียอนัตราย 
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โรงไฟฟ้า 
เชื้อเพลิง

หลัก
(สํารอง) 

กําลังการผลิต
ติดต้ัง (MW) 

กําลังการ
ผลิตติดต้ัง
รวม (MW) 

หน่วยผลิต 

ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน 

ความ
เข้มข้น

(mg/m3) 

อัตราการ
ระบาย  
(g/s) 

ความ
เข้มข้น
(ppm) 

อัตราการ
ระบาย  
(g/s) 

ความ
เข้มข้น
(ppm) 

อัตราการ
ระบาย  
(g/s) 

[7] วังน้อย  

ก๊าซ
ธรรมชาติ

(นํ้ามันดีเซล) 

2x223.35† 
205.43‡  652.13 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 1 

60 - 60 - 175 - 
2x223.35† 
205.43‡  652.13 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2 

2x236.30† 
256.79‡  729.39 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 3 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

2x260.10† 
277.10‡  797.30 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 4 60 (20) - 20 (10) - 120 (70) - 

หมายเหตุ :  
   ( )   ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าควบคุมปริมาณมลสารและอัตราการระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. ที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) 

†   เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Combustion Turbine) 
‡   เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ํา (Stream Turbine) 
*   โรงไฟฟ้าได้ปลดระวางออกจากระบบแล้ว 

ที่มา :           

[1] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่(รายงานฉบับสมบูรณ์). บริษัท ทีม 
คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง จํากัด , พฤษภาคม 2540. 

[2] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคร่ืองที่ 4-7 (รายงานฉบับสมบูรณ์).บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด, กุมภาพันธ์ 2558.  

[3] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่5 (รายงานฉบับสมบูรณ์).  
บริษัท ซีคอท จํากัด, กรกฎาคม 2556.  

[4] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานชี้แจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ(รายงานฉบับสมบูรณ์). บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิ
เนียร่ิง จํากัด , มกราคม 2553.  

[5] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2(รายงานฉบับสมบูรณ์). บริษัท ซีคอท 
จํากัด, กุมภาพันธ์ 2556.  

[6] 

[7] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4(รายงานฉบับสมบูรณ์). บริษัท เซ้าท์อ๊ีส
เอเซียเทคโนโลย่ี จํากัด, ธันวาคม 2553. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานชี้แจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3. บริษัท ซีคอท จํากัด, 
มกราคม 2552.  

/1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ควบคุมปริมาณ SO2  • เดือนมีนาคม-ตุลาคม : ไม่เกิน 4.8 ตัน/ช่ัวโมง     
                                                  • เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ :  ช่วงเวลา 06.00-12.00 น. ไม่เกิน 2 ตัน/ช่ัวโมง และช่วงเวลา 12.01-05.59 น. ไม่เกิน 3 ตัน/ช่ัวโมง  

/2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากปล่องที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 • ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากปล่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง ทั้ง 4 เครื่อง ไม่ให้สูงเกินกว่า 168  ส่วนในล้านส่วนที่ 7%O2 โดยที่สามารถ 
   จะดําเนินการท ีกําลังการผลิตของแต่ละเคร่ืองได้สูงสุด หรือ 
 • ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากปล่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง ทั้ง 4 เครื่อง ไม่ให้สูงเกินกว่า  200 ส่วนในล้านส่วนที่ 7%O2 และต้อง 
   ดําเนินการลดกาํลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง หรือเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 400 เมกะวัตต์ 

 
       - กรณีที่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ดําเนินการและใช้น้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าบางปะกงจะต้องควบคุมอัตราการระบาย SO2จากปล่องของ 
   โดยรวมไม่ให้สูงเกินกว่า 1,960 กรัมต่อวินาที โดยปรับลดกําลังผลิตหรือควบคุมค่าความเข้มข้นของ SO2  จากปล่องใดๆ ไม่ให้สูงเกินกว่า 300 ส่วนในล้านส่วน ที่  7%O2  

 
       - กรณีที่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ดําเนินการและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 3 ,4  และ 5 ใช้น้ํามันดีเซลพร้อม ๆ กัน จะต้องควบคุม 
   ค่าความเข้มข้นของ SO2 ในกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2    

          •  กรณีที่1 ไม่ลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง จะต้องดําเนินการควบคุมค่าความเข้มข้นของ SO2 ที่ระบายออกจากทุกปล่องไม่ให้สูงเกินกว่า   
            290 ส่วนในล้านส่วน ที 7%O2  
         •  กรณีที่ 2  ควบคุมการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่ 320 ส่วนในล้านส่วน ที่  7%O2  จะต้องลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้า 
            พลงัความร้อนบางปะกงเครื่องใดเครื่องหนึ่งลงอย่างนอ้ยร้อยละ 40 ของกําลังผลิตสูงสดุ หรือเฉลี่ยโดยรวมทุกเครื่องไม่น้อยกว่า 200 เมกะวัตต์  

 
 
 

/3  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงานความร้อนเครื่องที่ 4-5 เดินเคร่ือง Emergency standby ตั้งแต่ ม.ค. 2552 - มีนาคม 2561  
-  พลังความร้อนร่วม ชุดที ่3 ในกรณีที่มีการดําเนินการของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้  ชุดที่ 3 จะมีการลดการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครใต้  ที่มีขนาดกําลังผลิต 
   รวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ สําหรับการหยุดเครื่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้  ที่มีกําลังผลิตรวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยการหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
   พระนครใต้เครื่องที ่1 และ 2 พร้อมกัน หรือหยุดเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยใดหน่วยหนึ่ง และควบคุมให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากโรงไฟฟ้า 
   พลังความร้อนพระนครใต้  เครื่องที่ 1 และ 2 ไม่ให้สูงเกินกว่า 162 ส่วนในล้านส่วนที่ 7%O2 หรือ 61 กรัมต่อวินาทีต่อปล่อง 

 

-  แผนการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่อัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสูงสุดไม่เกิน 723.7 กรัมต่อวินาที  เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเพื่อคงเสถียรภาพของระบบ 
   ไฟฟ้าของประเทศ กรณีที่ไม่สามารถดึงกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอสิระ (IPP) และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แต่ในกรณีปกติให้ควบคุม อัตราการระบายมลพิษทาง 
   อากาศของโรงไฟฟา้พระนครใต้ ในแต่ละกรณีการเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าที่อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสูงสุดไม่เกิน 702.6 กรัมต่อวินาที  

8  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 

 

2.4  มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน [1]  

มลสาร มาตรฐาน วิธีการตรวจวัด [1,3] 

1.  กรณีไม่มีการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง 

     ความทึบแสง (ร้อยละ) ไม่เกิน 20 
US.EPA Method 9 โดยใช้ Smoke Opacity Meter  

(ที่ระยะ 1 เมตร รอบแหล่งกําเนิด เชน่ เครื่องโม่ย่อยหิน สายพาน ตะแกรงร่อน ฯลฯ) 
2.  กรณีมีการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง 

     ความเข้มของฝุ่นละออง (mg/m3) ไม่เกิน 400 US.EPA  Method 5 (ที่ปล่องระบายอากาศ) 

     ความทึบแสง (ร้อยละ) ไม่เกิน 20 
US.EPA Method 9 โดยใช้ Smoke Opacity Meter  

(ที่ปล่องระบายอากาศ) 

หมายเหตุ  : •    โรงโม่ บด ย่อยหิน[1]  หมายถึง โรงโม่ บด ย่อยหินตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จัดเป็นโรงงานลําดับที่ 3 และโรงงานประเภทน้ีทุกขนาดจัดเป็น
โรงงานจําพวกที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540) [2]  

•    แบบบันทึกและวิธกีารตรวจวดัคา่ความทึบแสงของฝุน่ละอองด้วยเคร่ืองวัดความทึบแสง [3] สําหรบัโรงโม ่บด หรอืยอ่ยหิน  โรงงานผลติปูนขาว  
โรงแต่งแร่  ดังภาคผนวก ค 

ท่ีมา :  [1]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย
 ฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง, วันที่ 21 มกราคม 2540. 

  [2]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 เรื่อง กําหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินเป็น 
 แหลง่กําเนดิมลพษิทีจ่ะตอ้งถูกควบคมุการปล่อยฝุน่ละอองออกสูบ่รรยากาศ. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 114 ตอนที ่6 ง, วันที ่21 มกราคม 2540. 

  [3]  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2548  เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความ 
 ทึบแสง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 113 ง, วันที่ 8 ธันวาคม 2548. 
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2.5  มาตรฐานความทบึแสงของฝุน่ละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ 

หมายเหตุ : •   ท่าเรือ[1,2] หมายความว่า สถานที่สําหรับให้บริการแก่เรือ ในการจอด เทียบ บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า โดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่าเรือ
หรือสิ่งอื่นใดของท่าเรือล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ําในน้ํา และใต้น้ําของแม่นํ้า ลําคลอง บึง อา่งเก็บน้ํา ทะเลสาบ หรือทะเลในเขตน่านน้ําไทย อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและให้หมายรวมถึงพื้นที่ชายหาด ชายทะเล ในเขตน่านน้ําไทยหรือพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่าย ขนส่ง หรือเก็บรักษาสินค้าดังกล่าวด้วย 

•    ท่าเรือท่ีจะต้องถูกควบคุม[2] การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสูบ่รรยากาศ ได้แก ่ 
1. ท่าเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถ่ายแร่ยิปซัม ถ่านหิน หรือ ทราย 
2. ท่าเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถ่ายผลิตภณัฑ์ของปูนซีเมนต์ ไดแ้ก่ ปูนขาว ปูนซีเมนต์และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
3. ท่าเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น มันสําปะหลัง มันเส้น ข้าวโพด ข้าวสาลี หรือสินค้าทางการเกษตรอ่ืนที่มี  
    ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

•    แบบบันทึกและวิธกีารตรวจวดัคา่ความทึบแสงของฝุน่ละอองฟุ้งกระจายจากทา่เรือ [3] ดังภาคผนวก ค 

ท่ีมา :  [1]  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคา่ความทึบแสงของ
 ฝุ่นละอองฟุ้งจากท่าเรือ. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 124 ตอนที ่188 ง, 3 ธันวาคม 2550.  

  [2]  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง กําหนดให้ท่าเรือบางประเภทเป็น
 แหลง่กาํเนดิมลพษิทีจ่ะตอ้งถูกควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสยีสูบ่รรยากาศ. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 124 ตอนที ่188 ง, วันที ่3 ธันวาคม 2550.  

  [3]  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจาก 
 ท่าเรือด้วยเครื่องวัดความทึบแสง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 66 ง, วันที่ 2 เมษายน 2551. 

มาตรฐานฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย[1] วิธีการตรวจวัด [1] 

ไม่เกินร้อยละ 15 
(นับจากวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

เครื่องวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)  
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ  

ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา [3] 

ไม่เกินร้อยละ 5 
(เมื่อพ้นกําหนดเวลา 1 ปี นับจากวันถัดจากวันที่

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา) 

คณุ
ภาพอากาศ

 
คณุ

ภาพอากาศ
 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 
เสียง 

ของเสียอนัตราย 



 

 

3. วิธกีารตรวจวดัมาตรฐานคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากแหล่งกําเนิด  

US.EPA   วิธีการตรวจวัด มลสาร / พารามิเตอร์ 

Method 1 
การกําหนดจุดเจาะปล่อง การคํานวณจํานวน และตําแหน่งจุดชักตัวอย่างอากาศในปล่องปล่อยท้ิงอากาศเสียของ
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ (Method of Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources)  จุดชักตัวอย่างอากาศ 

Method 2 
การหาค่าความเร็วเฉลี่ย และอัตราการไหลของอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภท
อยู่กับท่ี (Method of the Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate) 

ความเร็วเฉลีย่ และอัตรา
การไหลของอากาศ 

Method 3 
การหาน้ําหนักโมเลกุลแห้งของอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ 
(Method of Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight) 

น้ําหนักโมเลกุลแห้งของ
อากาศ 

Method 4 
วิธีการหาปริมาณความชื้นของอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ 
(Method for the Determination of Moisture Content in Stack Gases)  ปริมาณความช้ืน 

Method 5 
วิธีการตรวจวัดปริมาณการระบายฝุ่นละอองจากปล่องปล่อยท้ิงอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ 
(Determination of Particulate Matter Emissions from Stationary Sources) ฝุ่นละออง 

Method 6 
วิธีการตรวจวัดปริมาณการระบายซลัเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสยีของแหล่งกําเนดิมลพิษประเภทอยู่กับ
ที ่(Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources) หรือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

Method 7 
วิธีการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสียของแหลง่กําเนดิมลพิษประเภทอยูกั่บที ่
(Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources) ออกไซด์ของไนโตรเจน 

Method 8 
วิธีการตรวจวัดปริมาณการระบายก๊าซไอกรดซัลฟูริกและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของ
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับท่ี (Determination of Sulfur Acids and Sulfur Dioxide Emissions from         
Stationary Sources) 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

Method 9 
วิธีการหาค่าความทึบแสงจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ (Visual Determination of Opacity Emissions 
from Stationary Sources) ความทึบแสง 

Method 10 
การหาปริมาณการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่
กับที่ (Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources) คาร์บอนมอนอกไซด์ 

Method 15 

การหาปริมาณการระบายก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด,์ คาร์บอนลิซลัไฟด ์และคาร์บอนไดซลัไฟด ์จากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย
ของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ (Determination of Hydrogen Sulfide, Carbonyl Sulfide, and Carbon 
Disulfide Emissions from Stationary Sources) 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

Method 18 
การตรวจวัดปริมาณการระบายก๊าซสารประกอบอินทรีย์ จากแหล่งกําเนิดโดยใช้เทคนิค Gas Chromatography 
(Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography) ไซลีน และครีซอล 

Method 26 
การหาปริมาณการระบาย ก๊าซไฮโดรเจนเฮไลด์และฮาโลเจนจากปล่องปล่อยท้ิงอากาศเสียของแหลง่กําเนิดมลพิษ
ประเภทอยู่กับท่ี แบบนอน-ไอโซคิเนติก (Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from 
Stationary Sources Non-Isokinetics) 

คลอรีน และไฮโดรเจน-
คลอไรด ์ไฮโดรเจน

ฟลูออไรด์  
( ใชว้ธิกีารใดวธิกีาร

หนึง่ )   
Method 

26A 

การหาปริมาณการระบายก๊าซไฮโดรเจนเฮไลด์และฮาโลเจนจากปล่องปล่อยท้ิงอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประเภทอยู่กับที่ แบบไอโซคิเนติก (Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from 
Stationary Sources Isokinetics) 

Method 29 
การหาปริมาณการระบาย โลหะจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่ กับที่ 
(Determination of Metal Emissions from Stationary Sources) 

พลวง สารหนู ทองแดง 
ตะก่ัว และปรอท 

Method 23 
การตรวจวัดปริมาณก๊าซไดออกซินปล่อยท้ิงอากาศเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ ( Determination 
of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans From Stationary Sources) สารประกอบไดออกซิน 
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หมายเหต ุ :       •     วิธีการตรวจวัดอากาศเสยี โดยองคก์ารพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States Environmental Protection Agency, US.EPA) 

                        •     การวัดคา่อากาศเสยีแตล่ะชนดิทีป่ลอ่ยทิง้จากปลอ่งเตาเผามูลฝอยให้คํานวณผลทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ หรอืที ่760 มิลลเิมตร ปรอท อณุหภมิู 25 องศา               

                              เซลเซียส ทีส่ภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปรมิาตรอากาศสว่นเกนิในการเผาไหม้ (Excess Air) รอ้ยละ 50 หรอืทีป่รมิาตรออกซิเจนสว่นเกนิในการเผาไหม้รอ้ยละ 7 
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1.  มาตรฐานระดบัเสียงโดยท่ัวไป  

เกณฑ์กําหนด วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป [1]  

ระดับเสียงสงูสุด[1,3]  
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

หรือ dB(A) 

1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีมีคนอยู่หรืออาศัยอยู่ 
2. การตรวจวดัคา่ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ให้ใชม้าตรระดับเสียงตรวจวัดระดบัเสียงอยา่งต่อเนือ่งตลอดเวลา 24  ชัว่โมงใด ๆ 
3. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ต้ังสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี     
    3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกําแพงหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 
4. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ต้ังสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี  
   1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกําแพงส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และ 
   ต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางท่ีเปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร  
5. การคํานวณระดับเสียงจะต้องเป็นไปตามวิธีมาตรฐาน ISO ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ [2]   

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง [1,3]  
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

หรือ dB(A) 

หมายเหตุ  :    •    ระดับเสียงท่ัวไป [1] คือ ระดับเสียงที่เกิดข้ึนในสิ่งแวดล้อม 

   •    ระดับเสียงสูงสุด [1,3] คือ ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดข้ึน (นอกบริเวณโรงงาน[3]) ในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง 

  •    ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) [1,3] คือ ระดับเสียงคงที่ (นอกบริเวณโรงงาน[3]) ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงมีระดับ 

      เสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง 24 ชั่วโมง 

  •    มาตรระดับเสียง [1] คือ เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 651[1]  หรือ IEC 804[1] และ     

      IEC 60804[3]  หรือ IEC 61672[3]  

  •   การคํานวณระดับเสียงเฉล่ีย (Leq )[2]  แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  

 ระดับเสียงเฉล่ียท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน (Fluctuation noise) ที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลาการอ่านค่าของเครื่องทือที่อัตรา 1/∆t
  และช่วงเวลาในการตรวจวัดระดับเสียงตั้งแต่ t1 ถึง t2  ตามสูตรดังนี้ 

 

 
 

            เม่ือ  N  คือ จํานวนของค่าระดับเสียงที่อ่านได้ทั้งหมดตลอดช่วงเวลาที่วัดเสียง (T) ที่เก็บทั้งหมด    

    LpAi คือ ค่าระดับเสียงที่วัดได้ในหน่วยเดซิเบลเอ 

    ∆t คือ ช่วงเวลาระหว่างการอ่านค่าระดับเสียงแต่ละค่า จากมาตรระดับเสียง 

    t1 คือ เวลาเริ่มต้นวัดเสียง ,   t2    คือ เวลาสิ้นสุดการวัดเสียง  

    T คือ เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการวัดเสียง (t2 - t1) 

 ระดับเสียงคงท่ี (Steady noise) ซ่ึงระดับเสียงในช่วงเวลาที่ตรวจวัดมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไม่เกิน 5 เดซิเบลเอ ตามสูตรดังนี้ 

 

 
   เม่ือ  T    คือ เวลาในการตรวจวัดเสียงทั้งหมด =  Ti    

    LpAiคือ ค่าระดับเสียงที่วัดได้ในช่วงเวลา Ti   

มาตรฐานระดับเสียง 

ท่ีมา  :  [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป.  
   ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง, วันที่ 3 เมษายน 2540. 

 [2] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2540 เรื่อง การคํานวณค่าระดับเสียง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 94 ง,  
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2540.  

 [3] ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ลงวันที ่27 ธันวาคม 2548 เรือ่ง กําหนดคา่ระดบัเสยีงรบกวน และระดับเสยีงทีเ่กดิจากการประกอบกิจการ 
  โรงงาน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง, วันที่ 25 มกราคม 2549. 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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ท่ีมา :  [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกดิจากการประกอบกิจการ 
   โรงงาน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง, วันที่ 25 มกราคม 2549. 

 [2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  
  ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม 2550. 

 [3] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะที่ไม่มีการรบกวน  
การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
124 ตอนพิเศษ 145 ง, วันที่ 28 กันยายน 2550. 

 [4] ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2553) ลงวันที ่20 ธันวาคม 2553 เรือ่ง วิธีการตรวจวัดเสยีงรบกวน ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสงูสดุ 
ทีเ่กดิจากการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ.2553. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 128 ตอนพเิศษ 1 ง, วันที ่7 มกราคม 2554. 

 หมายเหตุ  :   

  •   เสียงรบกวน[1,3]  คือ ระดับเสียงตรวจวัดนอกบริเวณโรงงานที่เกิดจากการประกอบกิจการ[1] หรือระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดในขณะมีการรบกวน[3]  ซ่ึงมีระดับ   
      เสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน และมีระดับการรบกวนเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนดไว้ [1,2]  

  •  ระดับเสียงพ้ืนฐาน [1,3,4] คอื ระดบัเสยีงทีต่รวจวัดในสิง่แวดลอ้มเดมิ ขณะยงัไม่มีเสยีงรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน[1] หรอืแหลง่กําเนดิทีป่ระชาชนรอ้งเรยีน/
     ไดร้บัการรบกวน[3]   เป็นระดบัเสยีงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile Level 90; L90 

[1,4] หรือ LA90
[3,4] ) 

   •   ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90( L90)
 [1,3] คือ ระดับเสียงที่ร้อยละ 90 ของเวลาการตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้ 

   •  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน [1,3] คือ ระดับเสียงที่ตรวจวัดหรือจากการคํานวณระดับเสียงจากแหล่งกําเนิด ในขณะเกิดเสียงของแหล่งกําเนิด 

   •   ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน( LAeq)
  [3,4] คือ ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังไม่เกิดเสียง หรือไม่ได้รับเสียงจากการประกอบกิจการ 

     โรงงานหรือแหล่งกําเนิด เป็นระดับเสียงเฉลี่ย 

   •   ระดับการรบกวน[1,3]  คอื ระดบัความแตกตา่งของระดบัเสยีงขณะมีการรบกวนกบัระดบัเสยีงพืน้ฐาน  

   •   มาตรระดับเสียง[1,3,4] คือ เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 60804 หรือ IEC 61672 ที่สามารถวัด   

      ระดบัเสียงเฉลี่ยและระดับเสียง L90  หรือ LA90
 ตามระยะเวลาที่กําหนดได้[3,4]  

   •   แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (2550)[3] รายละเอยีดดงัแบบฟอรม์ในหัวข้อ 2.3 หนา้ 12 

   •   ตารางตัวปรับคา่ระดบัเสยีง และสมการท่ีใชใ้นการคํานวณ โดยไมค่ํานงึวา่จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ (Steady Noise or Fluctuating Noise) รายละเอียดดัง     

      แผนผังสรุปการตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงรบกวน 

 
  .......สมการที ่1 

 

                   

 

 

 

 

                                                
.......สมการที ่2 

 

 

 

2. มาตรฐานระดับเสียงรบกวน 

      2.1  มาตรฐานระดับเสยีงรบกวน 

เกณฑ์กําหนด[1,2]  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน [3,4]  

กรณทีี ่1 เสียงรบกวนเกดิขึน้ต่อเนือ่ง 1 ชม.ขึน้ไป ให้วดัเปน็คา่ระดับเสียงเฉล่ีย 1 ชม. (Leq 1 hr)  
กรณทีี ่2 เสียงรบกวนเกิดขึ้นต่อเน่ืองไม่ถึง 1 ชม.ให้วัดระดับเสียงตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง 
กรณทีี ่3 เสียงรบกวนเกดิขึน้ไมต่่อเนือ่ง มากกวา่หน่ึงชว่งเวลาและช่วงเวลาไมถ่งึ 1 ชม. ให้วดัระดับเสียงทกุชว่งเวลาใน 1ชม. 
กรณทีี ่4 บริเวณท่ีตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นพ้ืนที่ที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน ห้องสมุด  
           และ/หรือเกิดในช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้ตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉล่ีย 5 นาที (Leq 5 min) และบวกเพิ่ม 3  
           เดซิเบลเอ  
ทัง้นี ้หากแหล่งกําเนิดเสียงจาก 4 กรณีข้างต้น ทําให้เกิดเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดตวามสะเทือนอย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าเสียงนั้นจะต่อเนื่องหรือไม่ ให้นําเสียงรบกวนที่คํานวณได้แต่ละกรณีข้างต้น บวกเพ่ิม 5 เดซิเบลเอ  

ระดับความแตกต่างของ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน
กับระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
กําหนดระดับเสียงรบกวน
เท่ากับ 10 เดซิเบลเอ หรือ 

dB(A)  

ผลต่างของค่าระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 
(ผลการตรวจวัด/คาํนวณ - ระดับ

เสียงขณะไม่มีการรบกวน) 

ตัวปรับค่าระดับเสยีง  
(เดซิเบลเอ) 

1.4 หรือนอ้ยกว่า 7.0 

1.5 - 2.4 4.5 

2.5 - 3.4 3.0 

3.5 - 4.4 2.0 

4.5 - 6.4 1.5 

6.5 - 7.4 1.0 

7.5 - 12.4 0.5 

12.5 หรือมากกว่า 0 

LAeq,Tr  =  ระดับเสยีงขณะมีการรบกวน (เดซิเบลเอ) 
LAeq,Tm  =  ระดับเสยีงจากแหล่งกําเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
Tm  =  ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกําเนิดเกิดเสยีง (นาที) 

 Tr  =  ระยะเวลาอ้างอิงที่กําหนดข้ึนเพื่อใช้ในการคํานวณคา่ระดับเสียง 
ขณะมีการรบกวนโดยกําหนดให้มีค่าเทา่กับ 60 นาท ี

LAeq,Ts  =  ระดับเสยีงของแหล่งกําเนิด (เดซิเบลเอ) 
Tm  =  Ts  (นาที) 
LAeq,Ti  =  ระดับเสยีงทีต่รวจวดัได้ในช่วงทีแ่หลง่กําเนิดเกิดเสยีงทีช่่วงเวลา Ti (เดซิเบลเอ ) 
Ti  =  ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกําเนิดเกิดเสยีงที่ i (นาที) 
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2.2 แผนผังสรุปการตรวจวัดและคาํนวณระดับเสียงรบกวน 

ท่ีมา :  คูมื่อวัด “เสยีงรบกวน”, กนัยายน 2550. สํานกัจัดการคณุภาพอากาศและเสยีง กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 

  

สมการที ่1 

สมการที ่2 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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ท่ีมา     :  ประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพษิ (พ.ศ. 2550) ลงวันที ่31 สงิหาคม 2550 เรือ่ง วิธีการตรวจวัดระดบัเสยีงพืน้ฐาน ระดบัเสยีงขณะทีไ่ม่มีการรบกวน การตรวจวัด
และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 
145 ง, วันที่ 28 กันยายน 2550. 

2.3 แบบบนัทกึการตรวจวัดเสียงรบกวน  
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3. มาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 

 3.1  มาตรฐานระดับเสียง 

เกณฑ์กําหนด การตรวจวัดระดับเสียง 

ค่าระดับเสียงสูงสุด 
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย  8 ชั่วโมง  
ไม่เกิน 75 เดซิเบลเอ 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย  24 ชั่วโมง  
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

1. การตรวจวดัคา่ระดับเสียงสูงสุด ให้ใชม้าตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเปน็คา่ SPL ( Sound Pressure  
    Level ) ในขณะระเบิดหิน 
2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรวัดระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง 
   ตลอดเวลา 8 ชั่วโมง ที่มีการโม่ บด และย่อยหิน 
3. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง 
   ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ 
4. การต้ังไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้ต้ังในบริเวณขอบของเขตประทานบตัรหรือเขตประกอบการ หรือ 
   ขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) และในเขตที่มีการร้องเรียน ตามวิธีการท่ีองค์การระหว่าง 
   ประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO R 1996 กําหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในท้ายประกาศน้ี  

3.2  ความสัน่สะเทือนจากการทําเหมืองหนิ  

ความถ่ี 
(Hz) 

ความเร็วของอนุภาค 
(mm/s) 

การขจัด 
(mm) 

  
ความถ่ี 
(Hz) 

ความเร็วของอนุภาค 
(mm/s) 

การขจัด 
(mm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ไม่เกิน  4.7 
ไม่เกิน  9.4 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  12.7 
ไม่เกิน  13.8 
ไม่เกิน  15.1 
ไม่เกิน  16.3 
ไม่เกิน  17.6 
ไม่เกิน  18.8 
ไม่เกิน  20.1 
ไม่เกิน  21.4 
ไม่เกิน  22.6 
ไม่เกิน  23.9 
ไม่เกิน  25.1 

0.75 
0.75 
0.67 
0.51 
0.40 
0.34 
0.29 
0.25 
0.23 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

  21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
≥40 

ไม่เกิน  26.4 
ไม่เกิน  27.6 
ไม่เกิน  28.9 
ไม่เกิน  30.2 
ไม่เกิน  31.4 
ไม่เกิน  32.7 
ไม่เกิน  33.9 
ไม่เกิน  35.2 
ไม่เกิน  36.4 
ไม่เกิน  37.7 
ไม่เกิน  39.0 
ไม่เกิน  40.2 
ไม่เกิน  41.5 
ไม่เกิน  42.7 
ไม่เกิน  44.0 
ไม่เกิน  45.2 
ไม่เกิน  46.5 
ไม่เกิน  47.8 
ไม่เกิน  49.0 
ไม่เกิน  50.8 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

หมายเหตุ  :     • การทําเหมืองหิน คอื การประกอบกจิการระเบดิหนิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ หรอื การประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกบัการโม ่บด หรือย่อยหิน ตาม
    กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

    • มาตรระดับเสียง คือ เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 651 ,IEC 804 หรือ IEC61672  

    • มาตรความสั่นสะเทือน คือ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 4866 

      •  วิธีวัดความสั่นสะเทือน ตามมาตรฐาน DIN 4150  
       - กรณีติดต้ังหัววัดความส่ันสะเทือนบนพ้ืนดิน ให้ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นใดมาทําการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง โดยต้อง 
               ทําให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวจากตําแหน่งที่ติดตั้ง ในขณะที่ทําการตรวจวัดได้ 
             - กรณีติดต้ังหัววัดความสัน่สะเทือนบนฐานคอนกรีตด้านนอกสิง่กอ่สร้าง ให้ทําการตรวจวดัทีบ่รเิวณคอนกรตีทีอ่ยูร่ะดบัเดยีวกบัพืน้ดนิ หรอืฐาน 
                คอนกรตีที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร โดยให้ทําการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ม่ันคง 
 
ท่ีมา  :    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
 จากการทําเหมืองหิน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง, วันที่ 29 ธันวาคม 2548. 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 

1.  มาตรฐานคุณภาพน้าํในแหล่งน้ําผิวดิน (Surface Water Quality Standards) 

1.1  มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

มาตรฐานคุณภาพน้าํ 
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ลําดับที ่ ดัชนีคุณภาพน้ํา § 
ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสดุ* ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ําตาม
การใช้ประโยชน์  

 วิธีการตรวจสอบ 
ประเภท 

1 
ประเภท 

2 
ประเภท 

3 
ประเภท 

4 
ประเภท 

5 
1. 
  

สี กลิ่น และ รส 
(Colour, Odour and Taste) 

  
  

- 
  

ธ 
  

ธ1 
  

ธ1 
  

ธ1 
  

- 
  

ไม่ได้กําหนด 

2. อุณหภูมิ (Temperature)   oC ธ ธ2 ธ2 ธ2 - Thermometer 
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH)   - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - Electrometric 

4. ออกซิเจนละลาย (DO) P20 mg /L ธ 6.0* 4.0* 2.0* - 
Azide  

Modification 

5. บีโอดี (BOD) P80 mg /L ธ 1.5 2.0 4.0 - 
Azide  

Modification 
(at 20OC, 5days) 

6. 
  

แบคทีเรียกลุ่มโคลฟิอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

P80 MPN/100mL ธ 5,000 20,000 - - Multiple Tube  
Fermentation  
Technique 

7. 
  

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

P80 MPN/100mL ธ 1,000 4,000  - - 

8. ไนเตรต (NO3) ในหนว่ยไนโตรเจน   mg /L ธ 5.0 5.0 5.0 - 
Cadmium  
Reduction 

9. 
แอมโมเนีย (NH3) ในหนว่ย
ไนโตรเจน 

  mg /L ธ 0.5 0.5 0.5 - 
Distillation  

Nesslerization 

10. ฟีนอล (Phenols)   mg /L ธ 0.005 0.005 0.005 - 
Distillation,  
4-Amino  

Antipyrene 
11. ทองแดง (Cu)   mg /L ธ 0.1 0.1 0.1 - 

Atomic  
Absorption    

(Direct  Aspiration) 

12. นิกเกิล (Ni)   mg /L ธ 0.1 0.1 0.1 - 
13. แมงกานีส (Mn)   mg /L ธ 1.0 1.0 1.0 - 
14. สังกะสี (Zn)   mg /L ธ 1.0 1.0 1.0 - 
15. 
  

แคดเมียม (Cd) 
  

  
mg /L 

  
ธ 
  

0.005† 
0.05‡ 

0.005† 
0.05‡ 

0.005† 
0.05‡ 

- 
- 

16. 
  

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท ์
(Cr Hexavalent) 

  
mg /L 

  
ธ 
  

0.05 0.05 0.05 
- 
  

17. ตะก่ัว (Pb)   mg /L ธ 0.05 0.05 0.05 - 

18. ปรอททัง้หมด (Total Hg)   mg /L ธ 0.002 0.002 0.002 - 
Atomic  

Absorption-Cold  
Vapour Technique 

19. สารหนู (As)   mg /L ธ 0.01 0.01 0.01 - 
Atomic  

Absorption-
Gaseous Hydride 

20. ไซยาไนด์ (Cyanide)   mg /L ธ 0.005 0.005 0.005 - 
Pyridine-Barbituric 

Acid 
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ลําดับที ่ ดัชนีคุณภาพน้ํา § 
ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสดุ* ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ําตาม
การใช้ประโยชน์  

  วิธีการตรวจสอบ 
ประเภท 

1 
ประเภท 

2 
ประเภท 

3 
ประเภท 

4 
ประเภท 

5 
21. 

กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) 
- ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) 
- ค่ารังสีเบตา (Beta) 

  
  

Becquerel/L 
Becquerel/L 

  
ธ 
ธ 

  
0.1 
1.0 

  
0.1 
1.0 

  
0.1 
1.0 

  
- 
- 

Low  
Background  
Proportional  

Counter  
22. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรีนทั้งหมด (Total Organo-
chlorine Pesticides) 

  
mg /L 

  
ธ 
  

0.05 
  

0.05 
  

0.05 
  

- 
  

23. ดีดีที (DDT)   μg/L ธ 1.0 1.0 1.0 - 

24. 
บีเอชซีชนิดแอลฟา  
(Alpha-BHC) 

  μg/L ธ 0.02 0.02 0.02 - 

25. ดิลดริน (Dieldrin)   μg/L ธ 0.1 0.1 0.1 - 

26. อัลดริน (Aldrin)   μg/L ธ 0.1 0.1 0.1 - 

27. 
  

เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร ์
อีปอกไซด์ (Heptachlor & Hep-
tachlor Epoxide) 

  μg/L ธ 0.2  0.2 0.2 - 

28. เอนดรนิ (Endrin)   μg/L ธ 
ไม่สามารถตรวจพบได้ 

ตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนด 
- 

Gas-

Chromatography  

หมายเหตุ :   

 แหล่งนํ้าผิวดิน หมายถึง แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ํา และแหล่งน้ําสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายรวมถึง แหล่ง
น้ําสาธารณะที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ําบาดาล และในกรณีแหล่งน้ํานั้นอยู่ติดกับทะเล ให้หมายถึงแหล่งน้ําที่อยู่ภายในปากแม่น้ํา
หรือปากทะเลสาบ ซ่ึงกําหนดแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากําหนด  

 วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้าและการตรวจสอบคุณภาพนํ้า จะต้องเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater ซ่ึง American Public Health Association และ American Water Works Association กับ Water 
Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนดไว้ 

 วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ   

  -     กรณีแหลง่น้ําไหล ไดแ้ก ่แม่น้ํา ลําคลอง เป็นตน้ ให้เกบ็ทีจุ่ดกึง่กลางความกว้างของแหลง่น้ําทีร่ะดบักึง่กลางความลกึ ณ จุดตรวจสอบ 

  -    กรณีแหลง่น้ํานิง่ ไดแ้กท่ะเลสาบ หนอง บึง อา่งเกบ็น้ํา เป็นตน้ ให้เกบ็ทีร่ะดบัความลกึ 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบสําหรับแหล่งน้ําที่มี 
      ความลึกเกินกว่า 2 เมตร และให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสําหรับแหล่งน้ําที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร  

  -    ทัง้สองกรณีข้างตน้ ให้ยกเว้นแบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์ทัง้หมดและแบคทเีรยีกลุม่ฟคีอลโคลฟิอรม์ เกบ็ทีร่ะดบัความลกึ 30 เซนตเิมตร ณ จุดตรวจสอบ 

 § กําหนดคา่มาตรฐานเฉพาะในแหลง่น้ําประเภทที ่2-4 สําหรบัแหลง่น้ําประเภทที ่1 ให้เป็นไปตามธรรมชาต ิ(ธ)   และแหล่งน้ําประเภทที ่5 ไม่กําหนดคา่ 
      แตต่อ้งมีคณุภาพต่ํากว่าแหล่งน้ําประเภทที่ 4 

 * ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ําสุด 

 ธ   เป็นไปตามธรรมชาติ 

 ธ1 ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ซ่ึงจะทําให้สี กลิ่น และรสของน้ําเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ (ธ)    

 ธ2   อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

 † น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 ‡ น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 P20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 จากจํานวนตัวอย่างน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 P80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 จากจํานวนตัวอย่างน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 ท่ีมา  :  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) ลงวันที ่20 มกราคม 2537 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหลง่น้ําผวิดนิ. ราชกจิจานเุบกษา 
เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537.  

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 

ประเภทคุณภาพน้ํา 
ผิวดิน 

การใช้ประโยชน์ 

ประเภทที่ 1 

แหล่งน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากนํ้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 

    (1)   การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
    (2)   การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
    (3)   การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งนํ้า 

ประเภทที่ 2 

แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
    (1)   การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ 
           ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน    
    (2)   การอนุรักษ์สัตว์น้ํา 
    (3)   การประมง 
    (4)   การว่ายน้ําและกีฬาทางนํ้า 

ประเภทที่ 3 

แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
    (1)   การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ 
          ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน 
    (2)   การเกษตร 

ประเภทที่ 4 

แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
    (1)   การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ 
           ปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน 
    (2)   การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการคมนาคม 

 ท่ีมา  :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในแหล่งน้ําผิวดิน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537.  

1.2  กําหนดประเภทคุณภาพน้ําผิวดิน 

18  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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1.3   การกําหนดประเภทของแหล่งน้าํในแม่น้ําภาคต่างๆ 

การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

ภาคกลาง       

1. แม่น้ําเจ้าพระยา 

  

  

ชว่งที ่1 จากองคพ์ระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ      

ถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า (กม.ที่ 7 ถึง 

62) 

ประเภทที่ 4 

  ช่วงที่ 2 จากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

หลังเก่า ถึงป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา       

(กม.ที่ 62 ถึง 142) 

ประเภทที่ 3 

  

  

  

ช่วงที่ 3 จากป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา ถงึ

จุดเร่ิมต้นของแม่น้ําเจ้าพระยา จ.นครสวรรค ์           

(กม.ที่142 ถึง 379) 

ประเภทที่ 2 

2. แม่น้ําท่าจีน ชว่งที ่1 จากปากแมน่้ํา อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ถึงที่ว่า

การอําเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม 

(กม.ที่ 0 ถึง 82) 

ประเภทที่ 4 

  ช่วงที่ 2 จากท่ีว่าการอําเภอนครชัยศรี  

จ.นครปฐม ถึงประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา      

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (กม.ที่ 82 ถึง 202) 

ประเภทที่ 3 

  ช่วงที่ 3 จากประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา  

จ.สุพรรณบุรี ถึงบ้านปากคลองมะขามเฒ่า 

อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (กม.ที่ 202 ถึง 325) 

ประเภทที่ 2 

3.  แม่น้ําบางปะกง 

     แม่น้ํานครนายก และ 

     แม่น้ําปราจีนบุรี 

  

1. แม่น้ําบางปะกง 
ต้ังแต่ปากแม่น้ํา คลังน้ํามันของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.ทา่ขา้ม อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา ถงึจุดบรรจบของแมน่้ํานครนายก และ
ปราจีนบรีุ ที ่ต.บางแตน อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 
รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร 

ประเภทที่ 3 

  2. แม่น้ํานครนายก 
ต้ังแต่ปากแม่น้ํา ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง  
จ.ปราจีนบุรี ถึงบริเวณสะพานนครนายก พ.ศ. 2508 
ต.นครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก รวมระยะทาง      
84 กิโลเมตร 

ประเภทที่ 3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 

เร่ืองกําหนดประเภทของแหล่งน้ํา

ในแม่น้ําเจ้าพระยา แมน่้ํา 

ทา่จีน แมน่้ําบางปะกง แม่น้ํา

นครนายก  แม่น้ําปราจีนบรีุและ

แมน่้ําแมก่ลอง. 

ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 111 ตอน

ที่ 62 ง,  

วันที่ 4 สิงหาคม 2537. 

    

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

    

3. แม่น้ําปราจีนบุรี 
ต้ังแต่ปากแมน่้ํา ต.บางแตน อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ       
ถึงหน้าวัดกระแจะ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี รวม
ระยะทาง 63 กิโลเมตร 

ประเภทที่ 2 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 

เร่ืองกําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน

แม่น้ําเจ้าพระยา แมน่้ํา 

ทา่จีน แมน่้ําบางปะกง แม่น้ํา

นครนายก  แม่น้ําปราจีนบรีุ 

และแมน่้ําแมก่ลอง. 

ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 111  

ตอนท่ี 62 ง,  

4. แม่น้ําแม่กลอง บริเวณปากแมน่้ํา (คลังน้ํามนัเชลล์) จ.สมทุรสงคราม      
(กม.ที ่0) ถงึบริเวณปากแพรก  อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ      
(กม.ที ่140) 

ประเภทท่ี 3 

1. แม่น้ําสงคราม ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําสงครามกับแม่น้ําโขง  
บริเวณบ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   
(กม.ที่ 0) จนถึงบ้านห้วยสงคราม ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.
หนองคาย (กม.ที่ 189) 

ประเภทที่ 3 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2541เร่ือง 
กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน
แม่น้ําสงคราม.ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 115 ตอนที่ 72 ง, 
วันที่ 8 กันยายน 2541. 

2. แม่น้ําพอง  แม่น้ําชี  
แม่น้ํามูล และลําตะคอง 

1. แม่น้ําพอง 
ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแมน่้าํพองกับแมน่้ําช ีบ้านกุยเชือก 
ต.หนองบึง อ.โกสุมพิชัย  จ.มหาสารคาม (กม.ที่ 0)     
จนถึงแม่น้ําพองบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านบ่อนกเขา 
ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (กม.ที่ 140) 

ประเภทที่ 3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 
เร่ือง กําหนดประเภทของ 
แหล่งนํ้าในแม่น้ําพอง  

แม่น้ํามูล และลําตะคอง. 
ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 116  

ตอนท่ี 53 ง, 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2542. 

2. แม่น้ําชี 
ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําชีกับแม่น้ํามูล บริเวณบา้น
ทา่ขอนไม้ยงู ต.บุง่หวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
(กม.ที่0) จนถึงแม่น้ําชีบริเวณสะพานเวชศาสตร์         
บ้านโนนน้อย ต.ลุ่มน้ําชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ (กม.ที่ 429) 

ประเภทท่ี 3 

3. แม่น้ํามูล 
ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ํามูลกับแม่น้ําโขง บริเวณบ้าน
ท่าแพ ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (กม.ท่ี 0) 
จนถึงสะพานบ้านโนนเพชร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย            
จ.นครราชสีมา (กม.ที่ 787) 

ประเภทที่ 3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       



 

   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  21   

การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา  ที่มา  

    4.ลําตะคอง 

ช่วงที่ 1 ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างลําตะคอง กับแมน่้ํามลู 

บริเวณ ต.พะเนา อ.เมอืง จ.นครราชสีมา (กม.ที่ 0 ) จนถึง

ลําตะคอง บริเวณฝายคนชุม บ้านคนชุม ต.พรุใหญ่       

อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กม.ที่ 24) 

ประเภทท่ี 4 

ช่วงที่ 2 ต้ังแต่บริเวณฝายคนชุม บ้านคนชุม  

ต.พรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กม.ที่24) จนถงึลําตะ

คอง บริเวณบา้นบกุระเฉด ต.ขนงพระ  อ.ปากช่อง          

จ.นครราชสีมา (กม.ที่ 180) 

ประเภทที่ 3 

3. ลําปาว ต้ังแต่บริเวณสะพานบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่  9  

ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ (กม.ที่ 5) จนถงึลําปาว 

บริเวณใต้เขือ่นลําปาว อาคารผนัน้ํา (ริเวอร์ไซด์)         

บ้านหนองสองห้อง ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์     

(กม.ที่ 96) 

ประเภทที่ 2 

   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ํา 

ในลําปาว ลําเสียว ลําชี น้ําอูน  

และแม่น้ําเลย. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126  

ตอนพิเศษ 24 ง, 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552.      

4. ลําเสียว ต้ังแต่ปากลําเสียว บริเวณสะพานบา้นผ้ึง หมูท่ี ่14 ต.หนอง

แค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ (กม.ที่ 0) จนถึงลําเสียว 

บริเวณอ่างเก็บน้ําหนองบ่อ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน้ําเสียวใหญ ่เทศบาล ต.บรบอื อ.บรบือ           

จ.มหาสารคาม (กม.ที่ 303) 

ประเภทที่ 2 

5. ลําชี ต้ังแต่บริเวณปากลําชี บ้านตากลาง หมู่ที่ 9  

ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (กม.ที่ 0) จนถึงลําชี    

บริเวณฝายกระทุ่ม วัดชลประทานราชดําริ  

บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ต.สูงเนิน อ.กระสัง 

จ.บุรีรัมย์ (กม.ที่ 85) 

ประเภทที่ 2 

6. น้ําอูน ต้ังแต่บริเวณปากน้ําอูน บ้านปากอูน หมู่ที่ 4  

ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (กม.ที ่1) จนถงึนํ้า

อูน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 10 ต.ช้างมิ่ง  

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (กม.ที่ 180) 

ประเภทที่ 2 

7. แม่น้ําเลย ต้ังแต่บริเวณบ้านเชียงคาน หมู่ที่ 1 ต.เชียงคาน 

อ.เชียงคาน จ.เลย (กม.ที่ 2) จนถึงแม่น้ําเลย         

บริเวณสะพานภูตูมผาปิ้งสามัคคี บ้านบุง้ค้อ  

หมูท่ี ่1 ต.ทรายขาว อ.วงัสะพุง จ.เลย (กม.ที ่90) 

ประเภทท่ี 3 

   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 
เร่ือง กําหนดประเภทของ 
แหล่งนํ้าในแม่น้ําพอง  

แม่น้ํามูล และลําตะคอง. 
ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 116  

ตอนท่ี 53 ง, 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2542. 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน
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การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา  ที่มา  

ภาคใต้       

1. แม่น้ําเพชรบุรี ช่วงที่ 1 ต้ังแต่ปากแม่น้ําเพชรบุรี บ้านแหลม  
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 0) 
จนถึงท้ายเขื่อนเพชรบุรี บ้านคอละออม ต.ท่าแลง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 61) 

ประเภทที่ 3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2542 

เร่ือง กําหนดประเภท ของแหล่งน้ํา ใน
แม่น้ําเพชรบุรี แม่น้ําปัตตานี  

และแม่น้ําปากพนัง.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116  

ตอนท่ี 72 ง, 
วันที่ 9 กันยายน 2542. 

  ชว่งที ่2 ต้ังแต่ทา้ยเขือ่นเพชรบรีุ บา้นคอละออม     
ต.ทา่แลง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ (กม.ที ่61) จนถงึท้าย
เขื่อนแก่งกระจาน บ้านแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน       
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ (กม.ที่ 118) 

ประเภทท่ี 2 

2. แม่น้ําปัตตานี ช่วงที่ 1 ต้ังแต่ปากแม่น้ําปัตตานี บริเวณบ้าน
ปากน้ํา ต. บานา อ. เมือง จ. ปัตตานี (กม.ที่ 0) 
จนถึงบริเวณบ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ ต.ยาปี อ.ยะรัง     
จ.ปัตตานี (กม.ที่ 19) 

ประเภทที่ 3 

   ช่วงที่ 2  ต้ังแต่ท้ายบริเวณบ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ  
ต.ยาปี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (กม.ที่ 19) จนถึงบริเวณ
ท้ายเขื่อนบางลาง บ้านบางลาง ต. บันนังสตา      
อ.บันนังสตา จ.ยะลา (กม.ที่ 128)  

3. แม่น้ําปากพนงั ต้ังแต่ปากแม่น้ําปากพนัง บา้นปากทะเล ต.ปากพนังฝ่ัง
ตะวนัออก อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
(กม.ที ่0) จนถงึบริเวณท้ายเขือ่นไม้เสียบโครงการ
ชลประทานคลองไม้เสียบ บา้นไมเ้สียบ ต.เกาะขนัธ ์
อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช (กม.ที ่109) 

ประเภทท่ี 3 

  

4.  แม่น้ําตาปี 
     และคลองพุมดวง 
  

1. แม่น้ําตาปี 
ช่วงที่ 1 ต้ังแต่แม่น้ําพุมดวง บริเวณบ้านปากน้ํา ต.
ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (กม.ที่ 0) จนถงึแม่
น้ําตาป ีบริเวณบา้นวงัมว่ง ต.นากระชะ อ.ฉวาง     
จ.นครศรีธรรมราช (กม.ที่  184) 

ประเภทที่ 3 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 
เร่ือง กําหนดประเภทของ                         
แหล่งนํ้าในแม่น้ําตาปีและ 

แม่น้ําพุมดวง. 
ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 117 ตอนพิเศษ 10 ง, 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543. 

ช่วงที่ 2 ต้ังแต่บริเวณ บ้านวังม่วง ต.นากระชะ  
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (กม.ที่ 184) จนถึง 
แม่น้ําตาปี บริเวณบ้านขุนพิปูน ต.ยางค้อม  
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  (กม.ที่  221) 

ประเภทท่ี 2 

ประเภทที่ 2   
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การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

  

2. แม่น้ําพุมดวง 
ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําพุมดวงกับ 
แมน่้ําตาป ีบริเวณท่าขา้ม ต.ทา่ขา้ม อ.พุนพิน         
จ.สุราษฎร์ธาน ี(กม.ที ่0) จนถงึแมน่้ําพุมดวง      
ทา้ยเขือ่นรัชชประภา บริเวณบา้นเช่ียวหลาน        
ต.พระแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี         
(กม.ที่ 121) 

ประเภทท่ี 3 

  

5.  แม่น้ําปราณบุรี ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ําปราณบุรี หมู่ที่ 2        
บ้านปากน้ําปราณ ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กม.ที ่0) จนถงึแม่น้ําปราณบุรี 
บริเวณท้ายเขือ่นปราณบรีุ หมูท่ี ่8 บา้นวงัวน
ชลประทาน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบรีุ              
จ.ประจวบครีีขนัธ ์(กม.ที่ 158) 

ประเภทที่ 2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่  30 กันยายน 2554 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน
แม่น้ําปราณบุรี แม่น้ํากุยบุรี แม่น้ํา
ชุมพร แม่น้ําหลังสวน แม่น้ําตรังและ

แม่น้ําสายบุรี. 
ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 128 ตอนพิเศษ 134 ง, 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554. 

6. แม่น้ํากุยบุรี ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ํากุยบุรี หมู่ที่ 1 บ้านปาก
คลองเกลียว ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์                      
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กม.ที ่0) จนถงึบริเวณหมู่ที ่2 
บา้นบน ต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์      
(กม.ที ่10) 

ประเภทที่ 3 

7. แม่น้ําชุมพร ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ําชุมพร หมู่ที่ 9            
บ้านดอนสอง ต.ปากน้ําชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.
ชมุพร (กม.ที ่0) จนถงึบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านวังครก  
ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (กม.ที ่ 40) 

ประเภทที่ 3 

8. แม่น้ําหลังสวน ช่วงที่ 1 ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ํา หลังสวน หมู่ที่ 12 
บ้านฝ่ังกระโจม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน        
จ.ชุมพร (กม.ที ่0) จนถึงบริเวณสะพานบ้านแหลม
ทราย หมู่ที่ 11 บ้านแหลมทราย ต.แหลมทราย   
อ.หลังสวน จ.ชุมพร (กม.ที ่10) 

ประเภทท่ี 3 

ช่วงที่ 2 ต้ังแต่บริเวณสะพานบ้านแหลมทราย    
หมูท่ี ่11 บา้นแหลมทราย ต.แหลมทราย อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร (กม.ที ่10) จนถึงบริเวณวัดปงัหวาน หมูท่ี ่5 
บา้นทอนพงษ ์ต.ปงัหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร  
(กม.ที ่47) 

ประเภทที่ 2 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 24  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

9. แม่น้ําตรัง ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ํา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเค่ียม ต.
กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง (กม.ที ่0)  จนถึงบริเวณโรง
สูบน้ําแรงตํ่าการประปาห้วยยอด หมู่ที่ 11       
บ้านท่าประดู่ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง     
(กม.ที ่ 58) 

ประเภทที่ 3 

10. แม่น้ําสายบุรี ต้ังแต่บริเวณปากนํ้าสายบรีุ ชมุชนบา้นปาตาตีมอ     
ต.ตะลุบนั อ.สายบรีุ จ.ปตัตาน ี(กม.ที ่0)  จนถึง
บริเวณสุขาภิบาลศรีสาคร หมู่ที่ 1 บ้านปากอกาเว         
ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส (กม.ที ่ 62) 

ประเภทที่ 3 

ภาคตะวันออก       

1. แม่น้ําระยอง ช่วงที่ 1 ต้ังแต่ปากแม่น้ําระยอง ต.บ้านปากคลอง 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (กม.ที่ 0) จนถึงแม่น้ํา
ระยองสะพานถนนจันทบุรี-ระยอง ต.เชิงเนิน      
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (กม.ที่ 19) 

ประเภทท่ี 4 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2547  

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน
แม่น้ําระยอง แมน่้ําจันทบรีุ และแม่น้ํา

ตราด. 
ราชกิจจานุเบกษา                        

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 144 ง, 
วันที่ 31 ธันวาคม 2547. 

ช่วงที่ 2 ต้ังแต่สะพานถนนจันทบุรี-ระยอง          
ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (กม.ที่ 19) จนถงึ
แม่น้ําระยอง ต.บา้นปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
(กม. ที่ 54 ) 

ประเภทที่ 3 

2. แม่น้ําจันทบุรี ต้ังแต่ปากแม่น้ําจันทบุรี ต.บ้านปากคลอง  
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบรีุ (กม.ที ่0) จนถงึแมน่้ําจันทบรีุ 
ต.บา้นพุก อ.มะขาม จ.จันทบรีุ (กม.ที ่60) 

ประเภทท่ี 3 

3. แม่น้ําตราด ต้ังแต่ปากแม่น้ําตราด ต.ด่านเก่า อ.เมือง  
จ.ตราด (กม.ที่ 0) จนถึงแม่น้ําตราด                  
ต.บา้นศรีบวัทอง อ.เขาสมงิ จ.ตราด (กม.ที ่54) 

ประเภทที่ 3 

4. แม่น้ําประแสร์ ต้ังแต่บริเวณแม่น้ําประแสร์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวโขด 
เทศบาล ต.ปากน้ํากระแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง    
(กม.ที่ 0) จนถึงบริเวณสะพาน เขาวงัจิก หมูท่ี ่9 
ถนนคลองปา่ไม้  ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง   
(กม.ที่ 40) 

ประเภทที่ 3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน
แม่น้ําประแสร์ แม่น้ําเวฬุ 

และแมน่้ําพังราด. 
ราชกิจจานุเบกษา                        

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 39 ง, 
วันที่ 26 มีนาคม 2553. 

5. แม่น้ําเวฬุ 
  

ต้ังแต่ปากแม่น้ําเวฬ ุหมูท่ี ่4 บา้นอ่างกระปอ๋ง         
ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด (กม.ที่ 0) จนถึงบริเวณ
วัดคงคาราม(บ่อ) หมู่ที่ 4  บา้นบอ่ ต.บา้นบอ่ อ.ขลุง    
จ.จันทบรีุ (กม.ที ่25) 

ประเภทที่ 2 

   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่  30 กันยายน 2554 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน
แม่น้ําปราณบุรี แม่น้ํากุยบุรี แม่น้ํา
ชุมพร แม่น้ําหลังสวน แม่น้ําตรังและ

แม่น้ําสายบุรี. 
ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 128 ตอนพิเศษ 134 ง, 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554. 



 

   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  25    

การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

6. แม่น้ําพังราด   ชว่งที ่1 ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ําพังราด หมูท่ี ่8 
ต.ชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ (กม.ที ่0) จนถงึแมน่้ําพัง
ราดบริเวณศาลากลางบา้น หมูท่ี ่1 บา้นเตาปูน ต.ชา้งขา้ม        
อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ (กม.ที ่6) 

ประเภทที่ 2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน
แม่น้ําเวฬแุม่น้ําประแสร์  

และแม่น้ําพังราด. 
ราชกิจจานุเบกษา                        

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 39 ง, 
วันที่ 26 มีนาคม 2553. 

ชว่งที ่2 ต้ังแต่บริเวณศาลากลางบา้น หมูท่ี1่ บา้นเตาปนู       
ต.ชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ (กม.ที ่6) จนถงึแมน่้าํพัง
ราดบริเวณสะพานบา้นนายายอาม หมูท่ี ่1 ถนนสุขมุวทิ 
เทศบาล ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบรีุ (กม.ที ่14) 

ประเภทท่ี 3 

ภาคเหนอื  

1. แม่น้ําปิง 

  

  

  

ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําปิงกับแม่น้ําน่าน บริเวณ
บ้านปากน้ําโพ ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์             
จ.นครสวรรค์ (กม.ที่ 0) จนถึงแม่น้ําปิงบริเวณสะพาน    
ช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (กม.ที่ 600) 

ประเภทท่ี 3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน

แมน่้ําปงิ แมน่้ําวงั แม่น้ํายม 

และแม่น้ําน่าน.  

ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 123 ตอนที่ 27 ง , 

วันที่ 16 มีนาคม 2549.    

2. แม่น้ําวัง 

  

ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําวังกับแม่น้ําปิง บริเวณบ้าน
ปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก (กม.ที่ 0) จนถึง
แม่น้ําวังบริเวณบ้านวังเหนือ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ         
จ.ลําปาง (กม.ที่ 357) 

ประเภทที่ 3 

3. แม่น้ํายม 

  

ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแมน่้ํายมกับแมน่้ําน่านบริเวณบา้นเกย
ไชยเหนอื ต.เกยไชย อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์ (กม.ที่ 0) 
จนถึงแม่น้ํายมบริเวณสะพานแม่น้ํายมบ้านดู่ ต.ปง  อ.ปง 
จ.พะเยา (กม.ที่ 665) 

ประเภทที่ 3 

4. แม่น้ําน่าน ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ํานา่นกับแมน่้ําปงิบริเวณบา้น
ปากน้ําโพ ต.แควใหญ ่อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์     
(กม.ที่ 0) จนถึงแม่น้ําน่านบริเวณสะพานแม่น้ําน่าน     
บา้นปอน ต.ปอน  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน (กม.ที่ 698) 

ประเภทที่ 3 

5. แม่น้ํากก ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ํากกกับแม่น้ําโขง บริเวณบา้น

สบกก หมูท่ี ่7 ต.บา้นแซว อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย (กม.ที่ 0)  

จนถึงแมน่้ํากก บริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง บา้นปา่งิว้ หมู่ที่ 1 

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (กม.ที่ 7) 

ประเภทที่ 2 

6. แม่น้ําล้ี ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําล้ีกับแม่น้ําปิง บริเวณบ้าน

ต้นผ้ึง หมู่ที่ 2 ต.หนองล่อง ก่ิง อ.เวยีงหนองล่อง  

จ.ลําพูน (กม.ที ่0) จนถงึแมน่้ําล้ี บริเวณบา้นใหมศ่วิไิล     

หมูท่ี ่12 ต.ล้ี อ.ล้ี  จ.ลําพูน (กม.ที่ 115) 

ประเภทที่ 2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ    

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน

แม่น้ํากก แม่น้ําล้ี แม่น้ําอิง  

แม่น้ํากวง และแม่น้ําจาง. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125  

ตอนพิเศษ 71 ง, 

วันที่ 11 เมษายน 2551. 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 26  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

7. แม่น้ําอิง ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแมน่้าํอิงกับแมน่้าํโขง                

บริเวณบ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชยีงของ           

จ.เชยีงราย (กม.ที ่0) จนถงึแมน่้ําอิง บริเวณบ้านร่องห้า       

หมู่ที่ 13 ต.ต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (กม.ที ่256) 

ประเภทที่ 2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ   

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551

เร่ือง กําหนดประเภทของ

แหล่งนํ้าในแม่น้ํากก  

แม่น้ําล้ี แม่น้ําอิง  

แม่น้ํากวง และแม่น้ําจาง. 

ราชกิจจานุเบกษา        เล่ม 

125 ตอนพิเศษ 71 ง,วันที่ 

11 เมษายน 2551.  

8. แม่น้ํากวง ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแมน่้าํกวงกบัแมน่้ําปงิ บริเวณบ้านปา่

ซาง หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน (กม.ที ่0) จนถึง

แม่น้ํากวง บริเวณบ้านแม่หวาน หมู่ที่ 3 ต.ป่าเมี่ยง          

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  (กม.ที ่91) 

ประเภทที่ 3 

9. แม่น้ําจาง ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแมน่้าํจางกับแมน่้ําวงั บริเวณบ้านวงั

พร้าว หมู่ที่ 2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง  

(กม.ที ่0) จนถงึแมน่้ําจาง บริเวณลําน้ําท้ายอ่างเก็บน้ํา 

แม่เมาะ บ้านสบเมาะ หมู่ที่ 4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ          

จ.ลําปาง (กม.ที ่154) 

ประเภทที่ 2 

10. แม่น้ําป่าสัก ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําป่าสักกับแม่น้ําเจ้าพระยา 

บริเวณเทศบาล ต.หอรัตนชัย หมู่ที่ 2 ต.หอรัตนชัย  

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (กม.ที่ 0) จนถงึ

แม่น้ําปา่สัก บริเวณเทศบาล  ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก                

จ.เพชรบูรณ์ (กม.ที ่568)  

ประเภทที่ 3 

11. แม่น้ําลพบุรี ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแมน่้ําลพบรีุกับแมน่้ําปา่สัก บริเวณ

ท่าน้ําวดับรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร บ้านสวนพริก หมู่ที่ 2 

ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา    

(กม.ที ่0) จนถงึแม่น้าํลพบรีุ บริเวณจุดบรรจบกับแม่น้ํา

เจ้าพระยา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมอืงสิงห์บรีุ 

จ.สิงห์บรีุ (กม.ที ่98) 

ประเภทที่ 3 

12. แม่น้ําน้อย ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําน้อยกับแม่น้ําเจ้าพระยา 

บริเวณบ้านราชคราม หมู่ที่ 5 ต.ราชคราม อ.บางไทร       

จ.พระนครศรีอยุธยา (กม.ที ่0) จนถึงแม่น้ําน้อยบริเวณ

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ บ้านบรมธาตุ หมู่ที่ 6 

ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท (กม.ที ่167) 

ประเภทที่ 3 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 

เร่ือง กําหนดประเภทของ

แหล่งนํ้าในแม่น้ําป่าสัก แม่น้ํา

ลพบุรี แม่น้ําน้อย และแม่น้ํา

สะแกกรัง. 

ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 125 ตอนพิเศษ 71 ง, 

วันที่ 11 เมษายน 2551.  
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การกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําภาคต่างๆ 

แม่น้ํา 
เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

(กิโลเมตรจากปากแม่น้ํา) 
ประเภทคุณภาพน้ํา ที่มา 

13. แม่น้ําสะแกกรัง 

 

ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ําสะแกกรังกับแม่น้ํา

เจ้าพระยา บริเวณแพข้ามฟาก บ้านท่าซุง หมู่ที่ 1    

ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (กม.ที่ 0) จนถึง

บริเวณบ้านอีเต้ิง หมู่ที่ 8 ต.น้ําทรง  อ.พยุหคีรี  

จ.นครสวรรค์ (กม.ที ่25) 

ประเภทที่ 3 
 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน

แม่น้ําป่าสัก แม่น้ําลพบุรี แม่น้ําน้อย 

และแม่น้ําสะแกกรัง. 

ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 125 ตอนพิเศษ 71 ง, 

วันที่ 11 เมษายน 2551. 

ภาคตะวันตก 

1. แม่น้ําแควน้อย ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ําแควน้อย หมู่ที่ 1 หมู่บ้านล้ินช้าง 

ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (กม.ที่ 0) 

จนถึงบริเวณสะพานวัดท่าขนุน หมู่ที่ 1  

ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (กม.ที่ 243)  

ประเภทท่ี 2 

2. แม่น้ําแควใหญ่ ต้ังแต่บริเวณปากแม่น้ําแควใหญ่ ถนนริมน้ําหน้าเมือง    

ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (กม.ที่ 0) 

จนถึงบริเวณสะพานบ้านเจ้าเณร 1 ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ 

หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี            

(กม.ที่ 84)  

ประเภทที่ 2 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 

เร่ือง กําหนดประเภทของแหล่งน้ําใน

แม่น้ําแควน้อย  

และแม่น้ําแควใหญ่ 

ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 39 ง, 

วันที่ 26 มีนาคม 2553. 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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2. มาตรฐานน้ําท้ิง (Wastewater Quality Standards) 
2.1  มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม 

ดัชนีคุณภาพนํ้า ค่ามาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ  

1.  ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง 5.5 – 9.0 pH Meter 
2.  ค่าทีดีเอส (TDS หรือ 
     Total Dissolved Solids) 
  
  
  
  
  

-  ไม่เกนิ 3,000 mg /L หรืออาจแตกตา่งแล้วแต่ประเภทของ 
   แหล่งรองรับนํ้าท้ิงหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
   ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ† เห็นสมควร  แต่ไม่ 
   เกิน 5,000 mg /L 
-  นํ้าท้ิงท่ีจะระบายลงสู่แหล่งนํ้ากร่อยท่ีมีความเค็ม 
   (Salinity) เกิน 2,000 mg /L หรือลงสู่ทะเล ค่าทีดีเอสใน 
   นํ้าท้ิงจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอสท่ีมีอยู่ในแหล่งนํ้ากร่อย 
   หรือนํ้าทะเลได้ไม่เกิน 5,000 mg /L 

ระเหยแห้งท่ีอุณหภูมิ 103-105 oC    
ในเวลา 1ชั่วโมง 

3.  สารแขวนลอย 
    (Suspended Solids) 

ไม่เกิน 50 mg /L หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่ง   
รองรับนํ้าท้ิงหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ† เห็นสมควร  

แต่ไม่เกิน 150 mg /L 

กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว  
(Glass Fiber Filter Disc) 

4.  อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40 oC เคร่ืองวัดอุณหภูมิวัดขณะเก็บตัวอย่างนํ้า 
5.  สีและกลิ่น (Color & Odor) ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ ไม่ได้กําหนด 
6.  ซัลไฟด์ คิดเทียบเป็น

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Sulfide as 
H2S) 

ไม่เกิน 1 mg /L วิธีไตเตรท 

7.  ไซยาไนด์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ (Cyanide as HCN) 

  

ไม่เกิน 0.2 mg /L กล่ันและตามด้วยวิธี Pyridine  
Barbituric Acid 

8.  นํ้ามันและไขมัน  
(Fat, Oil and  Grease) 

  

ไม่เกิน 5 mg /L หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่ง 
    รองรับนํ้าท้ิงหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 

ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ† เห็นสมควร 
แต่ไม่เกิน 15 mg /L 

สกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหาน้ําหนักของ
นํ้าและไขมัน 

9.  ฟอร์มาลดีไฮด์     
     (Formaldehyde) 

ไม่เกิน 1 mg /L 
  

วิธีเทียบสี Spectrophotometry 
  

10. สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1 mg /L กล่ันและตามด้วยวิธี   
4-Aminoantipyrine 

11. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 mg /L lndomatric Method 
12. สารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด 
     ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด 
  

Gas-Chromatography 
  

13. ค่าบีโอดี (BOD  
  
  

ไม่เกิน 20 mg /L หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่ง 
รองรับนํ้าท้ิงหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามท่ี คณะกรรมการควบคุมมลพิษ† เห็นสมควร 

แต่ไม่เกิน 60 mg /L 

Azide Modification  
ท่ีอุณหภูมิ  20 oC เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน 

  

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ 
     Total Kjeldahl Nitrogen) 

ไม่เกิน 100 mg /L หรืออาจแตกต่างได้ แล้วแต่ประเภทของ
แหล่งรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม   

ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ† เห็นสมควร 
แต่ไม่เกิน 200 mg /L 

วิธี Kjeldahl 
  

15. ค่าซีโอดี (COD ) 
  

ไม่เกิน 120 mg /L หรืออาจแตกต่าง แล้วแต่ประเภทของแหล่ง
รองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ† เห็นสมควร 
แต่ไม่เกิน 400 mg /L 

วิธีย่อยสลายโดย Potassium   
Dichromate Digestion 



 

 

หมายเหตุ  :   

 โรงงานอุตสาหกรรม [1,3] คือ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

 โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ[4] ตอ้งถูกควบคมุการปลอ่ยน้ําเสยีลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

 นิคมอุตสาหกรรม [1,3] คอื นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัด
ระบายนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

 นํ้าเสีย [1,3]  คือ ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเป้ือนอยู่ในของเหลว 

 นํ้าท้ิง [1-3]  คือ น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม[1-3] หรือนิคมฯ[2,3] ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้
หมายรวมถึงน้ําเสียจากการใช้น้ําของคนงานรวมทั้งกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม[1-3] หรือในนิคมฯ[2,3] ด้วย 

 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ี [1-3] จะต้องเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
หรือ Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซ่ึง American Public Health Association, American Water Works 
Association  กับ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนดไว้ด้วย 

 วิธกีารเกบ็ตัวอยา่ง ความถี ่และระยะเวลาในการเกบ็ตัวอยา่ง [1]  ให้เป็นไปตามทีก่รมควบคมุมลพษิกําหนดในราชกจิจานเุบกษา ตามประกาศกรมควบคมุมลพษิ  [7] 

 วิธกีารเกบ็ตัวอยา่ง ความถี ่และระยะเวลาในการเกบ็ตัวอยา่งนํ้าท้ิง [3,7] สําหรบัโรงงานฯ จําพวกที ่2 และ 3 ให้เกบ็แบบจ้วงเกบ็ 1 ครัง้ สําหรบันคิมฯ ให้เกบ็แบบ
ผสมรวม โดยเกบ็ 4 ครัง้ๆ ละ 500 มิลลมิิตร ทกุ 2 ชัว่โมงตอ่เนือ่งกนั  โดยเกบ็ ณ จุดระบายออกสูแ่หลง่น้าํสาธารณะหรอืออกสูส่ิง่แวดลอ้มนอกเขตทีต่ัง้ของโรงงานฯ 
หรอืนคิมฯ ในกรณีทีมี่การระบายนํ้าทิง้หลายจดุให้เกบ็ทกุจุด 

 †  หากเป็นประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ [1] และประกาศกรมเจ้าท่า [3] จะข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการควบคุมมลพษิเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการ  
    ควบคมุมลพษิ [5] แตส่ําหรบัประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม [2] จะข้ึนอยูก่บักรมโรงงานอตุสาหกรรมเห็นสมควร ตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม  [6]  

ท่ีมา   : [1] ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที ่3 มกราคม 2539 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิง้จาก
แหลง่กําเนดิประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 113 ตอนที ่13 ง, วันที ่13 กมุภาพนัธ์ 2539.  

 [2]   ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) ลงวันที ่14 มิถุนายน 2539 เรือ่ง กําหนดคณุลกัษณะของนํ้าทิง้ทีร่ะบายออกจากโรงงาน. ราชกจิจานเุบกษา  เลม่ 113 
ตอนที ่52 ง, วันที ่27 มิถุนายน 2539.  

        [3]   ประกาศกรมเจ้าทา่ ที ่419/2540 ลงวันที ่22 สงิหาคม 2540  เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิง้จากแหลง่กําเนดิประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนคิม
อตุสาหกรรม. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 114 ตอนที ่78 ง, วันที ่30 กนัยายน 2540.  

          [4]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหลง่น้ําสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 
113 ง, วันที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2539. 

          [5]  ประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพษิ ลงวันที่ 17 กันยายน 2539 เรือ่ง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมทีอ่นญุาตให้ระบายนํ้าทิง้ให้มีคา่มาตรฐานแตกตา่งจากคา่
มาตรฐานควบคมุการระบายนํ้าทิง้ทีก่ําหนดได ้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2539)  [1] 

          [6]  ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม ลงวันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2540 เรือ่ง กําหนดคณุลกัษณะน้ําทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงานให้มีคา่แตกตา่งจากทีก่ําหนดได ้ในประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539)  [2] 

 [7]  ประกาศกรมควบคมุมลพษิ ลงวันที ่28 ตลุาคม 2539 เรือ่ง วิธีการเกบ็ตวัอยา่ง ความถ่ี และระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่งน้ําทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม. 
ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 113 ตอนที ่91, วันที ่12 พฤศจิกายน 2539. 
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ดัชนีคุณภาพนํ้า ค่ามาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ 
16. โลหะหนัก (Heavy Metals)  

1)  สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5 mg /L   
  
  
  

Atomic Absorption  
Spectrophotometry ชนิด Direct  

Aspiration หรือวิธี  Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled 

Plasma (ICP) 

2)  โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์        ไม่เกิน 0.25 mg /L 
3)  โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์ ไม่เกิน 0.75 mg /L  

4)   ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2 mg /L 

5)   แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 mg /L 
6)   แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 mg /L 
7)   ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 mg /L 
8)   นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 mg /L 
9)   แมงกานสี (Mn) ไม่เกิน 5.0 mg /L 

10)  อาร์เซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 mg /L  Atomic Absorption Spectrophoto-metry 
ชนิด Hydride Generation  
หรือวิธี Plasma Emission  11)  เซเลเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 mg /L 

12)  ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 mg /L 
Atomic Absorption Cold Vapour  

Technique 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 

2.2   มาตรฐานการระบายนํ้าลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําท่ีต่อเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน 

 ในเขตพืน้ท่ีโครงการชลประทาน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย ค่ามาตรฐาน (เกณฑ์การกําหนดสูงสุด) 

1.  ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - ระหว่าง 6.5 – 8.5 

2.  ความนําไฟฟ้า ( EC x 106 ) μhos/cm ไม่มากกว่า  2,000 

3.  ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) mg /L ไม่มากกว่า  1,300 

4.  บีโอดี (BOD) mg /L ไม่มากกว่า  20 

5.  สารแขวนลอย (SS) mg /L ไม่มากกว่า  30 

6.  ซัลไฟด์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์  (Sulfides  as  H2S) mg /L ไม่มากกว่า  1.0 
7.  ไซยาไนด์คิดเทยีบเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์  (Cyanide as     

  HCN) 
mg /L ไม่มากกว่า  0.2 

8.  น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) mg /L ไม่มากกว่า  5.0 

9.  ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) mg /L ไม่มากกว่า 1.0 

10. ฟีนอลและครีโซลซ์  (Phenols & Cresols) mg /L ไม่มากกว่า  1.0 

11. คลอรนีอิสระ (Free Chlorine) mg /L ไม่มากกว่า  1.0 

12. ยาฆ่าแมลง (Pesticides) mg /L ไม่มีเลย 

      และกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) Becquerel/l ไม่มีเลย 

13. สีและกลิ่น (Color and Odor) - ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 

14. น้ํามันทาร์ (Tar)                                                                                                         -                                                     ไม่มีเลย                                                

15. อุณหภูมิ (Temperature) OC ไม่มากกว่า  40 

16. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) mg /L ไม่มากกว่า  35 

17. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen; DO) mg /L ไม่น้อยกว่า 2.0 

18. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand; COD) mg /L ไม่มากกว่า 100 

       1)  สังกะสี (Zn) mg /L ไม่มากกว่า 5.0 

       2)  โครเมียม (Cr) mg /L ไม่มากกว่า 0.3 

       3)  อาร์เซนิค (As) mg /L ไม่มากกว่า 0.25 

       4)  ทองแดง (Cu) mg /L ไม่มากกว่า 1.0 

       5)  ปรอท (Hg) mg /L ไม่มากกว่า 0.005 

       6)  แคดเมียม (Cd) mg /L ไม่มากกว่า 0.003 
       7)  แบเรียม (Ba) mg /L ไม่มากกว่า 1.0 
       8)  เซเลเนียม (Se) mg /L ไม่มากกว่า 0.02 

       9)  ตะก่ัว (Pb) mg /L ไม่มากกว่า 0.1 

       10) นิกเกิล (Ni) mg /L ไม่มากกว่า 0.2 

       11) แมงกานีส (Mn) mg /L ไม่มากกว่า 5.0 

19. โลหะหนัก (Heavy Metals)     

ท่ีมา  :  คําสั่งกรมชลประทานที่ 73/2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขการระบายนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน 
  และทางน้ําที่เชื่อมต่อกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน  (ยกเลกิ คําสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532) 
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 2.3  มาตรฐานน้ําสําหรบัระบายลงบ่อน้ําบาดาล[1] 

ดัชนีคุณภาพน้ํา  หน่วย เกณฑ์กําหนดสูงสดุ 

1. สี (Color) 

2. ความขุ่น (Turbidity) 

3. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 

4. ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total Solids) 

5. บีโอดี (BOD) 

6. น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) 

7. คลอรีนอสิระ (Free Chlorine) 

8. ทองแดง (Cu) 

9. สังกะสี (Zn) 

10. โครเมียม (Cr) 

11. สารหนู  (As) 

12. ไซยาไนด์ (CN) 

13. ปรอท (Hg) 

14. ตะก่ัว (Pb) 

15. แคดเมียม (Cd) 

16. แบเรียม (Ba) 

Platinum Cobalt 

JTU 

- 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

mg /L 

50 

50 

5.0-9.2 

2,000 

40 

5.0 

5.0 

1.5 

15 

2.0 

0.05 

0.2 

0.002 

0.1 

0.1 

1.0 

หมายเหตุ  :   

 คุณภาพของนํ้าท่ีจะระบายลงบ่อบาดาล[1]  ต้องเป็นน้ําที่ได้รับการวิเคราะห์แล้ว และมีคุณสมบัติไม่เกินเกณฑ์สูงสุดตามประกาศฉบับนี้ 

 ชั้นนํ้าท่ีระบายลง[1]   ต้องระบายนํ้าลงในชั้นน้ําที่น้ําบาดาลมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมแก่การบริโภค การเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม และไมมี่
การใชน้้ําบาดาลในชัน้น้ํานัน้ และตอ้งไม่มีสว่นหนึง่สว่นใดตอ่เนือ่งในทางธรณี อทุกวิทยา หรอืชลศาสตร์กบัชัน้น้ําอืน่ทีมี่การใชน้้ําบาดาล 

 บ่อสังเกตการณ์ (Observation well)[1]   

-  ระบบการระบายนํ้า ประกอบด้วย บ่อที่ใช้ในการระบายนํ้าและบ่อสังเกตการณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.5 ซม. สําหรับตรวจ
ติดตามและดูผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ําบาดาล  

-  ต้องจัดสร้างบ่อสังเกตการณ์ให้อยู่ในระดับเดียวกับชั้นระบายลง 1 บ่อ และให้อยู่ในชั้นน้ําถัดข้ึนมาและถัดลงไปอีกชั้นละ 1 บ่อ 

-  การเจาะบ่อสังเกตการณ์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล 

-  บ่อสังเกตการณ์แต่ละบ่อ ต้องอยู่ห่างจากบ่อระบายนํ้าไม่น้อยกว่า 10 ม. แต่ไม่เกิน 30 ม. 

 อัตราการระบายนํ้าลงบ่อบาดาล[1]   ต้องมีอัตราการระบายลงมากกว่าอัตราการสูบ และไม่ระบายนํ้าด้วยความดันสูงจนทําให้น้ําที่ระบายไหล
เข้าไปปนกับน้ําบาดาลในชั้นน้ําที่ถัดข้ึนมาหรือถัดลงไป หรือไหลล้นข้ึนมาสู่ผิวดิน หากไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีใดได้ต้องระงับการระบายนํ้าและ
แจ้งให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ทราบทันที 

 การปรับปรุงบ่อนํ้าบาดาลท่ีจะระบายนํ้า[1]   หากอัตราการระบายน้ําลดลงเองตามธรรมชาติต้องหยุดระบายนํ้าและปรับปรุงบ่อน้ําบาดาลใหม่  
โดยใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล 

 การรายงานผล[1]   สบืเนือ่งจากการระบายนํ้าลงบ่อบาดาล ตอ้งสง่รายงานแสดงปรมิาณน้ํา ผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะของนํ้าทีร่ะบาย และรายงาน
การตรวจและตดิตามผลระบบการระบายนํ้าลงบ่อบาดาลตามแบบพมิพท์ีก่รมทรพัยากรธรณีกําหนด ภายในวันที ่5 ของเดอืนถัดไปทกุเดอืน  

 นํ้าใต้ดินท่ีอยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร [2] เป็นน้ําบาดาล ในเขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร และเขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดใน
ราชอาณาจักรไทย 

ท่ีมา  :  [1] ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2521) ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2521 ออกตามความในพระราชบญัญตันิ้ําบาดาล พ.ศ. 2520.  เรื่อง 
 กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สําหรับการระบายนํ้าลงบ่อน้ําบาดาล. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 66, วันที่ 27 มิถุนายน 
 2521. 

  [2] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2554) ลงวันที ่13 ธันวาคม 2554 ออกตามความในพระราชบัญญตันิ้ําบาดาล พ.ศ. 
 2520. เรือ่ง กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลกึของน้ําบาดาล พ.ศ. 2554. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 21 ง, วันที่ 23 มกราคม
 2554. 
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 2.4  เปรียบเทียบมาตรฐานน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิด 

ลําดับที ่ ดัชนีคุณภาพน้ําทิ้ง  หน่วย 
เปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายฉบับต่างๆ 

หมายเหตุ   
[1] [2] [3] [4] [5] 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5.5-9.0 5.5-9.0 5.5-9.0 6.5-8.5 5.0-9.2   

2. ค่าทีดีเอส (TDS) mg /L 3,000 
(5,000+ TDS 

ของแหล่งรองรับ
นํ้าท้ิง) 

3,000 
(5,000+ TDS 

ของแหล่งรองรับ
นํ้าท้ิง) 

3,000 
(5,000+ TDS 

ของแหล่งรองรับ
นํ้าท้ิง) 

1,300 - 

3. สารแขวนลอย (SS) mg /L 50(150) 50(150) 50(150) 30 - 

4. โลหะหนัก 
-ปรอท (Hg) 
-เซเลเนียม (Se) 
-แคดเมียม (Cd) 
-ตะกั่ว (Pb) 
-อาร์เซนิค (As) 
-โครเมียม (Cr) 
-โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr+6) 
-โครเมียมไตรวาเลนท์ (Cr+3) 
-แบเรียม (Ba) 
-นิเกิล (Ni) 
-ทองแดง (Cu) 
-สังกะสี (Zn) 
-แมงกานีส (Mn) 
-เงิน (Ag) 
-เหล็กท้ังหมด (Total Iron) 

  
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
0.005 
0.02 
0.03 
0.2 
0.25 

- 
0.25 
0.75 
1.0 
1.0 
2.0 
5.0 
5.0 
- 
- 

  
0.005 
0.02 
0.03 
0.2 
0.25 

- 
0.25 
0.75 
1.0 
1.0 
2.0 
5.0 
5.0 
- 
- 

  
0.005 
0.02 
0.03 
0.2 
0.25 

- 
0.25 
0.75 
1.0 
1.0 
2.0 
5.0 
5.0 
- 
- 

  
0.005 
0.02 
0.03 
0.1 
0.25 
0.3 
- 
- 

1.0 
0.2 
1.0 
5.0 
0.5 
- 
- 

  
0.002 

- 
0.1 
0.1 
0.05 
2.0 
- 
- 

1.0 
- 

1.5 
15 
- 
- 
- 

  
 

5. ซัลไฟด์ในรูป H2S mg /L 1.0 1.0 1.0 1.0 -   

6. ไซยาไนด์ในรูป HCN mg /L 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2   

7. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) mg /L 1.0 1.0 1.0 1.0 -   

8. สารประกอบฟีนอล 
(Phenols Compounds) 

mg /L 1.0 1.0 1.0 1.0 -   

9. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg /L 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0   

10. คลอไรด์เทียบเท่าคลอรีน mg /L - - - - -   

11. ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg /L - - - - -   

12. เพสติไซด์ (Pesticide) - ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ* ไม่พบ* - *Insecticide 

13. อุณหภูมิ (Temperature) OC 40 40 40 - -   

14. สี (Color) - 
ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ  

50* *Pt-Co/Unit 

15. กล่ิน (Odour) - -   

16. ความขุ่น (Turbidity) (JTU) - - - - 50   

17. นํ้ามันทาร์ (Tar)   - - - ไม่พบ -   

18. สารกัมมันตรังสี   - - - ไม่พบ -   

19. นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg /L 5(15) 5(15) 5(15) 5.0 5.0 
ค่ามาตรฐานใน 
( ) ให้ดูเพ่ิมเติม

ตามกฎหมายฉบับ
น้ันๆ 

20. ค่าทีเคเอ็น (TKN) mg /L 100(200) 100(200) 100(200) - - 

21. ค่าบีโอดี (BOD) mg /L 20(60) 20(60) 20(60) 20 40 

22. ค่าซีโอดี (COD) mg /L 120(400) 120(400) 120(400) 100 - 

23. ปริมาณสารท้ังหมด (Total Solid) mg /L - - - - 2,000   

24. ค่าความนําไฟฟ้า (Conductivity) μhos/cm - - - 2,000 -   

25. ค่าเปอร์มังกาเนต 
(Permanganate Value) 

mg /L - - - 0.6 -   

26. สารซักฟอก (Surfactants) mg /L - - - - -   

  ค่ามาตรฐานใน 
( ) ให้ดูเพ่ิมเติม

ตามกฎหมายฉบับ
น้ันๆ 
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ท่ีมา   : [1]  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 13 ง, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539.  

 [2]   ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) ลงวันที ่14 มิถุนายน 2539 เรือ่ง กําหนดคณุลกัษณะของนํ้าทิง้ทีร่ะบายออกจากโรงงาน. ราชกจิจานเุบกษา  เลม่ 113 
ตอนที ่52 ง, วันที ่27 มิถุนายน 2539.  

        [3]   ประกาศกรมเจ้าทา่ ที ่419/2540 ลงวันที ่22 สงิหาคม 2540  เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิง้จากแหลง่กําเนดิประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนคิม
อตุสาหกรรม. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 114 ตอนที ่78 ง, วันที ่30 กนัยายน 2540.  

          [4]  คําสั่งกรมชลประทานที่ 73/2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขการระบายนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทานและทางนํ้าที่
เชื่อมต่อกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน  (ยกเลิก คําสัง่กรมชลประทานที่ 883/2532 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532) 

          [5]  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2521) ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2521 ออกตามความในพระราชบัญญตันิ้ําบาดาล พ.ศ. 2520.  เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สาํหรับการระบายนํ้าลงบ่อน้ําบาดาล. ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 95 ตอนที่ 66, วันที ่27 มิถุนายน 2521. 

2.5  มาตรฐานนํ้าทิ้งที่ระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา[1] 

มาตรการ 1. โรงงานท่ีขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานซ่ึงมีน้าํเสียจากการประกอบกิจการ ต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมี
ประสทิธิภาพสงูสามารถบําบดัน้าํเสยีทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการ จนสามารถนํากลบัมาใชไ้ดท้ัง้หมดหรอืมี
ระบบเกบ็กกัท่ีสามารถเกบ็กกัน้ําท้ิงท้ังหมด โดยไม่ร่ัวซึมลงสู่แหล่งน้ําใต้ดิน และต้องไม่ระบายออกสู่แหล่งนํ้า
เจา้พระยาท้ังโดยตรงหรอืโดยออ้ม เชน่ คลองหลกั คลองเชือ่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งน้ําสาธารณะ 

บทลงโทษ 2. กรณีการประกอบกิจการผิดเงื่อนไขตามข้อ 1 จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมายเหตุ  :       

 ใช้บังคับโรงงานท่ีอยูใ่นเขตทอ้งท่ีท่ีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผา่นรวม 9 จังหวัด[1] ได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.
พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

 นํ้าท้ิง[2] หมายถึง น้ําทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง โดยไม่หมายรวมถึงน้ําทิ้งจากส่วนอื่นที่มิใช่น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต เชน่ น้าํหลอ่เยน็ 
(Cooling water) จากกระบวนการหล่อเย็นซ่ึงเป็นการระบายความร้อนเท่านั้น หรือน้ําทิ้งจากระบบสาธารณูปโภค (Utility) เช่น ระบบผลิตไอน้ํา 
ระบบผลิตน้ําดี ฯลฯ 

 ท่ีมา  :  [1]  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2551) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เรื่อง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของนํ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม 
      เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา พ.ศ. 2551.  

  [2] บันทึกข้อความ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน อก. 0318/ ว.191 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
     ตามมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของนํ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ําในแม่น้ําจ้าพระยา.  
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2.6 มาตรฐานน้ําทิ้งการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร 

2.6.1  มาตรฐานน้ําท้ิงการระบายนํ้าท้ิงจากอาคาร[1] 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 
ขนาดของอาคารทีกํ่าหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง 

วิธีการตรวจสอบ 
ก ข ค ง จ 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 pH Meter 

2. บีโอดี (BOD) mg /L ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 200 
Azide Modification  
(at 20 OC, 5 days) 

3. ปริมาณของแข็ง 
- ค่าสารแขวนลอย   
  (Suspended Soilds) 

  

mg /L 

  

≤ 30 

  

≤ 40 

  

≤ 50 

  

≤ 50 

  

≤ 60 

 กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว 

 (Glass Fibre Filter Disc) 

- ค่าตะกอนหนัก   
  (Settleable Solids) 

mg /L ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 - 
วิธีกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 
ขนาด 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 ชม. 

- ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด† 
  (Total Dissolved Solid) 

mg /L ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 - 
ระเหยแหง้ทีอ่ณุหภมิู 103 OC ถึง 105 

OC ในเวลา 1 ชม. 

4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) mg /L ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 3.0 ≤ 4.0 - วิธีไตเตรท 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป  
 ที เค เอน็ (TKN) 

mg /L ≤ 35 ‡ ≤ 35 ≤ 40 ≤ 40 - วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) 

6. น้ํามันและไขมัน (Fat  Oil and   
 Grease) 

mg /L ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 100 
วธิกีารสกัดดว้ยตวัทาํละลาย และ 

  แยกหาน้ําหนกัของน้ํามันและไขมัน 

7. ออร์กานิค-ไนโตรเจน[5,6]   
 (ORG-N) 

mg /L ≤ 10 ≤ 10§ ≤ 15 ≤ 15 - - 

8. แอมโมเนียไนโตรเจน[5,6]    
 (NH3-N) 

mg /L - - ≤ 25 ≤ 25 - - 
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2.6.2  กําหนดประเภทอาคารบางประเภทบางขนาด 

ประเภทอาคาร 
ขนาดของอาคารทีกํ่าหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง [1] 

ก [1, 2, 5] ข [1, 3, 5] ค ง จ 

1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ≥ 500 ห้องนอน 100 - < 500 หอ้งนอน < 100 ห้องนอน - - 

2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ≥ 200 ห้อง 60 - < 200 หอ้ง < 60 ห้อง - - 

3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก - ≥ 250 ห้อง 50  - < 250 ห้อง 10 - < 50 ห้อง - 

4. สถานบริการ - ≥ 5,000 ม.2 1,000 - < 5,000 ม.2 ≤ 1,000 ม.2 [6] - 

5. โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล ≥ 30 เตียง 10 - < 30 เตียง - ≤ 10 เตียง [6] - 

6. โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษา ≥ 25,000 ม.2 5,000 - < 25,000 ม.2 - ≤ 5,000 ม.2 [6] - 

7. อาคารทีท่ําการ ≥ 55,000 ม.2 10,000 - < 55,000 ม.2 5,000 - < 10,000 ม.2 ≤ 5,000 ม.2 [6] - 

8. อาคารศนูย์การคา้หรอืหา้งสรรพสนิคา้ ≥ 25,000 ม.2 5,000 - < 25,000 ม.2 1,000 - < 5,000 ม.2 [6] ≤ 1,000 ม.2 [6] - 

9. ตลาด ≥ 2,500 ม.2 1,500 - < 2,500 ม.2 1,000 - <1,500 ม.2 500 - < 1,000 ม.2 - 

10. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ≥ 2,500 ม.2 500 - < 2,500 ม.2 250 - < 500 ม.2 100 - < 250 ม.2 < 100 ม.2 

11. อาคารในที่ดินจัดสรร [5.6] ≥  500 หลัง 100 - < 500 หลัง 10 - < 100 หลัง[6]  -  - 

12. อาคารอยู่อาศยัรวม [6] - > 10,000 ม.2 > 2,000 - < 10,000 ม.2 - - 



 

 

หมายเหตุ   :  

 การกําหนดอาคารบางประเภทบางขนาด [1-3]  มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

  -  สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว ซ่ึงให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

  -  โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  -  อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  
      ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 

  -  อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน 

  -  ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวม ท่าเทยีบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา 

 วิธีการตรวจสอบลักษณะนํ้าท้ิงจากอาคาร เป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works 
Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกําหนดไว้ 

 †   เป็นค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ 

 ‡    ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 421/2540 [7] กําหนดให้ค่าไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น ไม่เกิน 25 mg /L 

 §    ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [5]  กําหนดให้แพปลา ไม่ต้องตรวจวัดค่าออร์กานิค-ไนโตรเจน (ORG-N) 

ท่ีมา   : [1]   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 125ง, วันที่ 29 ธันวาคม 2548. 

  [2]   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ลงวันที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เรือ่ง กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหลง่กําเนดิมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุม การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง, วันที่ 29 ธันวาคม 2548. 

  [3]   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ลงวันที ่3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรือ่ง กําหนดประเภทของอาคารเปน็แหลง่กาํเนดิมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 146 ง, วันที่ 2 ธันวาคม 2554. 

  [4] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 มกราคม 2550  เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใช้สอย จํานวนอาคาร และจํานวนห้องของอาคารหรือกลุ่ม
ของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 10 ง, วันที่ 29 มกราคม 2550. 

  [5] ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2532 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอน 18, วันที่ 30 มกราคม 2533. 

  [6] กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร. พ.ศ. 2522 (กําหนดระบบการระบายนํ้าและการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล) ลงวันที่ 27 มกราคม 2538, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 6 ก, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538. 

  [7] ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 421/2540 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด. ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 78 ง, วันที ่30 กันยายน 2540. 

  [8] กฎกระทวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ํา
เสีย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 39 ก, วันที่ 4 พฤษภาคม 2555. 
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2.7  มาตรฐานเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็น (Cooling water) 

ตรวจพบปริมาณเชื้อลีจิโฮเนลลา  

(CFU/F) 
มาตรการการดําเนินแก้ไข 

1.น้อยกว่า 100,000 การใช้มาตรการบํารุงรักษาอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องแนะนําให้มรการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการ
บํารุงรักษาการตรวจเฝ้าระวังและการติดตามผลของระบบผึ่งเย็นให้ถูกต้องใหม่ 

2.100,000 ไม่มากกว่า 1,000,000 อยู่ในสภาวะทีอ่นัตรายเกิดขึน้ได ้ตอ้งออกหนงัสอืตกัเตอืนให้มีการประเมินผลวธิกีารบํารงุรกัษาใหม่ 
รวมทั้งกระบวนการทําลายเช้ือในน้ําที่ใช้อยู่การแก้ไขให้ถูกต้อง การตรวจสอบเฝ้าระวงัและติดตามผล 

3.1,000,000 ขึ้นไป อยู่ในสภาวะที่อนัตรายร้ายแรงต้องออกคําสั่งปิดระบบทนัที เพ่ือกําจัดสิ่งปนเปื้อน ทําความสะอาด 
ทําลายเชื้อ ตรวจสอบ เฝ้าระวังและติดตามผล 

หมายเหตุ :   1.  ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีและดําเนินการทดสอบเชื้อลีจิโอเนลลาและการตรวจนับ 

   แบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเป็นประจํา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบนําบัดน้ํา โดยให้มีการตรวจวัดทุกๆ 3 เดือน สําหรบัอาคา 

   สถานพยาบาล และตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน สําหรับอาคารอื่นๆ 

  2.  การทําความสะอาดและทําลายเชื้อลีจิโอเนลลา ดังนี ้

 2.1 เติมคลอรีนให้มีคลอรีนอิสระตกค้าง (Residual Free Chlorine) อยู่ในระดับ 5 mg /L แล้วหมุนเวียนน้ําเป็นระยะ 6 ช.ม.  

  (ต้องรักษาระดับ Residual Free Chlorine ให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 mg /L ตลอดเวลา) 

 2.2 ในกรณีค่า pH มากกว่า 8 : ปริมาณ Residual Free Chlorine ต้องอยู่ระหว่าง 15 - 20 mg /L เป็นระยะเวลา 2 ช.ม. หรือใช้ 

  วิธีการระบายนํ้าออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง เพื่อลดค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณคลอรีนในระบบลง 

 2.3 ระบายนํ้าทิ้งจากเส้นท่อ และทําความสะอาดระบบจ่ายน้ํา 

 2.4 เติมน้ําสะอาดและเติมคลอรีนซํ้า ให้ระดับ Residual Free Chlorine ไม่น้อยกว่า 5 mg /L เป็นเวลา 6 ช.ม. 

 2.5 ระบายและถ่ายน้ําทิ้ง และเปลี่ยนถ่ายน้ําสะอาด ก่อนเปิดเดินเคร่ือง 

 2.6 น้ําใน Cooling ต้องมี Residual Free Chlorine ไม่น้อยกว่า 1 mg /L ตลอดเวลา 

      3. การทําลายเชือ้ลิจีโอเนลลา ในกรณีที่ตรวจพบการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ 

 3.1 เตมิคลอรนีให้มี Residual Free Chlorine อยูใ่นระดบั 20 - 50 mg /L เป็นเวลา 1 - 2 ช.ม. พรอ้มเตมิตวักระจายสารทางชวีภาพ 

 3.2 หมุนเวียนน้ําในระบบโดยปิดพัดลมนานอย่างน้อย 6 ช.ม. และรักษาระดับ Residual Free Chlorine ให้อยู่ในระดับ 10 mg /L 

  ตลอดเวลา 

   a. หลัง 6 ช.ม. ให้กําจัด Chlorine และระบายน้ําออก ทําความสะอาด Cooling บ่อสูบน้ําและระบบจ่ายน้ํา 

   b. เติมน้ําสะอาดใส่คลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน และหมุนเวียนน้ําที่มี Residual Free Chlorine 5 mg /L อีกครั้ง 

     ขณะปิดพัดลมเป็นเวลา 6 ช.ม. หรือ 10 mg /L เป็นเวลา 1 ช.ม.  

   c. ขจัดคลอรีน และระบายนํ้าออกจากระบบ เติมน้ําสะอาดอีกครั้ง 

   d. เก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจวิเคราะห์ 

   e. เปิดใช้ Cooling โดยต้องมี Residual Free Chlorine ไม่น้อยกว่า 1 mg /L ตลอดเวลา 

 

ท่ีมา  :  ประกาศกรมอนามัย พ.ศ.2544 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 



 

 

3.  มาตรฐานคุณภาพน้าํใตด้ิน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย คา่มาตรฐาน† วิธีการตรวจสอบ‡ 

1. สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound)       
1) เบนซีน  (Benzene) μg/L 5 

Purge and Trap Gas  
Chromatography หรือ Purge and Trap 

Gas  Chromatography 
/ Mass Spectrometry 

2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) μg/L 5 
3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) μg/L 5 
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) μg/L 7 
5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลนี (cis-1,2- 

  Dichloroethylene) 
μg/L 

70 

6) ทรานส-์1, 2-ไดคลอโรเอทธลินี (trans-1,2-  
 Dichloroethylene) 

μg/L 
100 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) μg/L 5 
8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) μg/L 700 
9) สไตรีน (Styrene) μg/L 100 
10) เตตระคลอโรเอทธิลนี (Tetrachloroethylene) μg/L 5 
11) โทลูอนี (Toluene) μg/L 1,000 
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) μg/L 5 
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  (1,1,1-Trichloroethane) μg/L 200 
14) ) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) μg/L 5 
15) ไซลีนทัง้หมด (Total Xylenes) μg/L 10,000 

2. โลหะหนัก (Heavy metals)      

1)  แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium) mg /L 0.003 

Direct Aspiration/                               
Atomic Absorption                              

Spectrometry                                 
หรือ Inductively Coupled                           

Plasma (ICP)/ Plasma Emission          
Spectroscopy 

2)  โครเมียมชนิด เฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent  
     Chromium) 

mg /L 0.05 

3)  ทองแดง (Copper) mg /L 1.0 

4)  ตะก่ัว (Lead) mg /L 0.01 

5)  แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Manganese) mg /L 0.5 

6)  นิกเกิล (Nickel) mg /L 0.02 

7)  สังกะสี (Zinc) mg /L 5.0 

8)  สารหนู (Arsenic) mg /L 0.01 Hydride Generation/                             
Atomic  Absorption                               

Spectrometry   หรอื  ICP/                          
Plasma Emission Spectroscopy  9)  ซีลีเนียม (Selenium) mg /L 0.01 

10) ปรอท (Mercury) mg /L 0.001 Cold-Vapor Atomic Absorption                    
Spectrometry/Plasma Emission                    

Spectroscopy 
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ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย คา่มาตรฐาน† วิธีการตรวจสอบ‡ 

3. สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)       

1)  คลอเดน (Chlordane) μg/L 0.2 
Liquid - Liquid Extraction                              
Gas Chromtography/Mass  

  Spectrometry หรือ Liquid - Liquid                        
Extraction Gas Chromatography                         

(Method I) 

2)  ดิลดริน (Dieldrin) μg/L 0.03 
3)  เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) μg/L 0.4 

4)  เฮปตาคลอร์ อพ็ีอกไซด์ (Heptachlor Epoxide) μg/L 0.2 

5)  ดีดีที (DDT) μg/L 2 

6)  2,4-ดี (2,4-D) μg/L 30 Liquid-Liquid Extraction                               
Gas Chromatography 7)  อะทราซีน (Atrazine) μg/L 3 

8)  ลินเดน (Lindane) μg/L 0.2 
Liquid-Liquid Extraction                               

Gas Chromatography (Method I) 

9)  เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) μg/L 1 

Liquid - Liquid Extraction                              
Chromatography หรือ Liquid - Liquid                       

Extraction Gas Chromatography/                         
Mass Spectrometry 

4.  สารพิษอื่น ๆ      

1)  เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) μg/L 0.2 

Liquid - Liquid Extraction                              
Chromatography หรือ                                 

Liquid-Liquid  Extraction                               
Gas   Chromatography/                                

Mass Spectrometry 

2)  ไซยาไนด์ (Cyanide) μg/L 200 
Pyridine Barbituric Acid                                
หรือ Colorimetry หรือ                                  
Ion Chromatography 

3)  พีซีบี (PCBs) μg/L 0.5 
Liquid - Liquid Extraction Gas                    
Chromatography (Method II) 

4)  ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride ) μg/L 2 

Purge and Trap Gas                                  
Chromatography หรือ                                 

Purge and Trap Gas Chromatography                      
Mass Spectrometry 

38  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ  :  

   (†)  คา่มาตรฐานเกณฑ์กําหนดสงูสุด    

 (‡) การตรวจสอบคณุภาพนํ้าใต้ดิน ใชว้ธิกีารมาตรฐานสาํหรบัการวเิคราะหน์้ําและน้ําเสยี (Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater) ซ่ึง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของ
สหรฐัอเมรกิารว่มกนักาํหนด หรอืตามคูมื่อวิเคราะห์น้ําและน้าํเสยีของสมาคมวิศวกรสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย หรือใช้วิธีการอื่นตามที่กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 นํ้าใต้ดิน หมายความว่า น้ําที่อยู่ใต้ดิน และให้ความหมายรวมถึงน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล 

 มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน หมายความว่า ระดับความเข้มสูงสุดของสารอันตรายที่ยอมให้มีได้ในน้ําใต้ดิน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เม่ือนําน้ําใต้ดินมาใช้บริโภค 

 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ําใต้ดินให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ท่ีมา  :  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่20 (พ.ศ. 2543) ลงวันที ่31 สงิหาคม 2543 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคณุภาพน้ําใตด้นิ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

117 ตอนพิเศษ 95 ง, วันที่ 15 กันยายน 2543. 



 

 

4.  มาตรฐานคุณภาพน้าํทะเล 

     4.1  มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล  

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 
คา่มาตรฐานเกณฑ์กําหนดสงูสดุ  

ประเภทที ่
1 

ประเภทที่
2 

ประเภทที่ 
3 

ประเภทที่ 
4 

ประเภทที่ 
5 

ประเภทที่ 
6 

1. วัตถุที่ลอยน้ํา 
   (Floatable Solids) 

- 
  

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

2. สี (Colour) 
  

- 
  

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

3. กลิ่น (Odour) 
  

- 
  

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่ 
น่ารังเกียจ 

4. อุณหภูมิ (Temperature) oC ∆1 ธ ∆1 ∆2 ∆2 ∆2 
5. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 7.0 - 8.5 
6. ความโปร่งใส (Transparency) - 10% ธ 10% ธ 10% ธ 10% ธ 10% ธ 10% ธ  
7. สารแขวนลอย  
   (Suspened solids)† 

- † † † † † † 

8. ความเค็ม (Salinity)  ∆10% ∆10% ∆10% ∆10% ∆10% ∆10% 
9. น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา 
    (Floatable Oil& Odour) 

- 
  

มองไม่เห็น 
  

มองไม่เห็น 
  

มองไม่เห็น 
  

มองไม่เห็น 
  

มองไม่เห็น 
  

มองไม่เห็น 
  

10. ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน μg /L 0.5 0.5 0.5 1 5 5 
11. ออกซิเจนละลาย (DO) mg /L 4 6 4 4 4 4 
12. แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
     (Total Coliform Bacteria) 

 MPN/100 
ml 

1000 
  

1000 
  

1000 
  

1000 
  

1000 
  

1000 
  

13. แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
     (Fecal coliform Bacteria) 

CFU/100 ml 70 
  

70 
  

70 
  

100 
  

100 
  

100 
  

14. แบคทเีรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค 
     (Enterococci Bacteria) 

CFU/100 ml - 
  

35 
  

- 
  

35 
  

- 
  

- 
  

15. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) μg-N/L 20 20 60 60 60 60 
16. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  (PO4-P) μg-P/L 15 15 45 15 45 45 

17. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน(NH3-N) μg-N/L 70 70 100 70 70 70 
18. ปรอททัง้หมด (Total Hg) μg /L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
19. แคดเมียม (Cd) μg /L 5 5 5 5 5 5 
20. โครเมียมรวม (Total Cr) μg /L 100 100 100 100 100 100 
21. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท ์
     (Cr-Hexavalent) 

μg /L 
  

50 
  

50 
  

50 
  

50 
  

50 
  

50 
  

22. ตะก่ัว (Pb) μg /L 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 
23. ทองแดง (Cu) μg /L 8 8 8 8 8 8 
24. แมงกานีส (Mn) μg /L 100 100 100 100 100 100 
25. สังกะสี (Zn) μg /L 50 50 50 50 50 50 
26. เหล็ก (Fe) μg /L 300 300 300 300 300 300 
27. ฟลูออไรด์ (F) mg /L 1 1 1 1 1 1 
28. คลอรนีคงเหลอื 
     (Residual Chlorine) 

mg /L 
  

- - - - 0.01 0.01 

29. ฟีนอล (Phenols) mg /L 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
30. ซัลไฟด์ (Sulfide) μg /L 10 10 10 10 10 10 
31. ไซยาไนด์ (Cyanide) μg /L 7 7 7 7 7 7 
32. พีซีบี (PCB) mg /L ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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หมายเหตุ   :     

 นํ้าทะเล   หมายถึง น้ําทั้งหมดในเขตน่านน้ําไทย แต่ไม่รวมถึงน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  

 น่านนํ้าไทย  หมายถึง บรรดาน่านน้ําที่อยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยของประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

 เขตกันชน หมายถึง เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ําทะเล โดยเขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน้ําทะเลด้านที่มีคุณภาพ
น้ําทะเลต่ํากว่าออกไปเป็นระยะ 500 เมตร ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน  

 ธ เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนแปลง 

 ∆1  เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ 

 ∆2  เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ  

 ≤10%ธ   มีคา่ลดลงจากสภาพธรรมชาตไิม่เกนิ 10% จากคา่ความโปรง่ใสต่ําสดุ ( คา่ความโปรง่ใสต่ําสดุทีต่รวจวัดไดข้องตวัอยา่งน้ําทะเล 
 ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างเดียวกันย้อนหลัง 1 ปี ในช่วงเวลาน้ําข้ึน น้ําลง และฤดูกาลเดียวกัน ) 

 ∆10% เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% ของค่าความเค็มต่ําสุด ( ค่าความเค็มต่ําสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ําทะเลที่เก็บจากสถานีเก็บ 
 ตัวอย่างเดียวกันย้อนหลัง 1 ปี ในช่วงเวลาน้ําข้ึน น้ําลง และฤดกูาลเดียวกัน ) 

 † คา่มาตรฐานสารแขวนลอย มีคา่เปลีย่นแปลงเพ่ิมข้ึนไม่เกนิผลรวมของค่าเฉลีย่ 1 วัน หรอื 1 เดอืน หรอื 1 ปี บวกกบัคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ของค่าเฉลีย่
 นัน้ๆ โดยวิธีการหาคา่เฉลีย่ ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ 1 วัน ให้วัดทกุชัว่โมง หรอือยา่งนอ้ย 5 ครัง้ ทีช่ว่งเวลาเทา่ๆกนัคา่เฉลีย่ 1 เดอืน ให้วัดทกุวัน หรอือยา่งนอ้ย 4 
 ครัง้ (ทีช่ว่งเวลาเทา่ๆ กนั ใน 1 เดอืน) ณ เวลาเดยีวกนั คา่เฉลีย่ 1 ปี ให้วัดทกุเดอืน ณ วันที ่และเวลาเดยีวกนั 

 ‡ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 ชนิดที่มีคลอรีน 

-  ค่ามาตรฐานคลอเดนสําหรับทุกประเภทการใช้ประโยชน์ต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.004 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานดีดีทสีาํหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.001 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานดิลดรนิสําหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0019 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานอัลดรนิสําหรับทุกประเภทการใช้ประโยชน์ต้องมีค่าไม่มากกว่า 1.3 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานเอลดรนิสําหรับการใช้ประโยชน์ทกุประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0023 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานเอ็นโดซัลฟานสําหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0087 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานเฮปตาครอร์สําหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0036 ไมโครกรัม/ลิตร  

-  ค่ามาตรฐานลินเดนสําหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภท ต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.16 ไมโครกรัม/ลิตร  

        ชนิดอื่น  

 - ค่ามาตรฐานของ Alachlor, Ametryn, Atrazine, Carbaryl, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, 2,4-D, Diuron Glyphosate, 
Malathion, Mancozeb, Methyl parathion, Parathion, และ Propanil  ตอ้งตรวจไม่พบ โดยใชวิ้ธีวิเคราะห์ทีก่ําหนด  

ท่ีมา  :  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) ลงวันที ่26 ธันวาคม 2549 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคณุภาพน้ําทะเล.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
124 ตอนที่ 11 ง, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550. 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 

คา่มาตรฐานเกณฑ์กําหนดสงูสดุ  

ประเภทที ่
1 

ประเภทที่
2 

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 
5 

ประเภทที่ 
6 

33. สารเคมีทีใ่ช้ในการป้องกัน‡ 
     กําจดัศตัรพืูชและสตัว ์(Pesticides) 

μg /L 
  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

34. สารหนู (Arsenic) μg /L 10 10 10 10 10 10 

35. กัมมันตภาพรังสี 
     - ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา 
     - ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  
       (ไม่รวมค่าโปตัสเซียม-40) 

  
Becquerel/L 
Becquerel/L 

  

  
0.1 
1.0 
  

  
0.1 
1.0 
  

  
0.1 
1.0 
  

  
0.1 
1.0 
  

  
0.1 
1.0 
  

  
0.1 
1.0 
  

36. สารประกอบดบีุกอินทรีย์ 
     ชนิดไตรบิวทิล 

ng/L 10 10 10 10 10 10 
  

40  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 

 

 4.2  กําหนดประเภทคุณภาพน้ําทะเล  

ประเภทคุณภาพ 
น้ําทะเล 

การใช้ประโยชน์คุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทย 

ประเภทที่ 1 
คณุภาพน้ําทะเลเพ่ือการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ แหลง่น้ําทะเลทีมิ่ไดจ้ดัไว้เพ่ือการใช้ประโยชนอ์ย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําทะเลตามธรรมชาติ สําหรับเป็นที่แพร่พันธุ์ หรืออนุบาลของสัตว์น้ําวัยอ่อน หรือเป็น
แหล่งอาหาร หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา พืชหรือหญ้าทะเล 

ประเภทที่ 2 
คุณภาพน้ําทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ใน
รัศมีแนวราบกับผิวน้ํา นับจากเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นที่เช่ือมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ 1,000 
เมตร 

ประเภทที่ 3 
คณุภาพน้ําทะเลเพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์้ํา ไดแ้ก่ แหลง่น้ําทะเลซ่ึงมีประกาศกําหนดใหเ้ปน็พ้ืนทีเ่พาะเล้ียงสตัวน์้ํา ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง 

ประเภทที่ 4 
คณุภาพน้ําทะเลเพ่ือการนนัทนาการ ไดแ้ก่ แหลง่น้ําทะเลซ่ึงมีประกาศขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินกําหนดใหเ้ป็นเขต
เพ่ือการวา่ยน้ํา หรือใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการทางน้ํา 

ประเภทที่ 5 

คุณภาพน้ําทะเลเพ่ือการอุตสาหกรรมและท่าเรือ ได้แก่ แหล่งน้ําทะเลที่อยู่ประชิดกับนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เขตท่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้ําไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ําลงตํ่าสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 
เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ํา 

ประเภทที่ 6 

คุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชน ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนที่มีประกาศกําหนดให้เป็นเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขต
กรุงเทพมหานครที่ติดกับชายฝั่งทะเลเท่านั้น โดยให้นับตั้งแต่แนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตาม
แนวราบกับผิวน้ํา 

 4.3  วิธีการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคณุภาพน้ําทะเล  
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล วิธีการตรวจสอบ 

1. วัตถุที่ลอยน้ํา (Floatable Solids) สังเกตบริเวณผิวน้าํ 
2. สี (Color) เทียบสีกับ Forel-Ule color scale 
3. กลิ่น (Odor) ดมกลิ่นโดยเก็บตัวอย่างในขวดแก้ว หรือ TFE-line 2 ขวดต่อ 1 จุดเก็บตวัอย่าง 
4. อุณหภูมิ (Temperature) Thermometer หรือ Electrical Sensor Method 
5. ความเป็นกรดและด่าง (pH) pH meter 
6. ความโปร่งใส (Transparency) แผ่น Secchi Disc สําหรับตรวจวัดน้าํทะเล 
7. สารแขวนลอย (Suspended solids) Gravimetric Method 
8. ความเค็ม (Salinity) Argentometric หรือ Electrical Conductivity Method หรือ Density หรือ  

Refractometer 
9. น้ํามันและไขมันบนผวิน้ํา (Floatable Oil& Odour) สังเกตบริเวณผิวน้าํ 
10. ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน Pre-concentration ตามด้วย Fluorescence Spectrophotometry 
11. ออกซิเจนละลาย (DO) Azide Modification Method หรือ Membrane Electrode Method หรือ Winkler  

Method 
12. แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform     
     Bacteria) 

Multiple Tube Fermentation Technique 
  

13. แบคทเีรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform    
     Bacteria) Membrane Filter Technique 

  14. แบคทเีรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci  
     Bacteria) 
15. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) Cadmium Reduction Method แล้ว Colorimetric Method 
16. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) Colorimetric Method 
17. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) Phenol-Hypochlorite Method 
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ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล วิธีการตรวจสอบ 

18. ปรอททัง้หมด (Total Hg) 
  
  

Pre-concentration ตามด้วย Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Absorption 
Spectrometric Method หรือ Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic  
Fluorescence Spectrometric Method หรือ Inductively Coupled Plasma 

19. แคดเมียม (Cd) 
20. โครเมียม (Cr) 
21. ตะก่ัว (Pb) 
22. ทองแดง (Cu) 

Pre-concentration ตามด้วย Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric 
Method หรือ Inductively Coupled Plasma Method 

23. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr-Hexavalent) 
  

Pre-concentration ตามด้วย Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric 
Method หรือ Inductively Coupled Plasma Method 

24. แมงกานีส (Mn) 
25. สังกะสี (Zn) 
26. เหล็ก (Fe) 

Pre-concentration ตามด้วย Flame Atomic Absorption Spectrometric Method หรือ 
Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือ Inductively  
Coupled Plasma Method 

27. ฟลูออไรด์ (F) SPADNS Colorimetric Method 
28. คลอรนีคงเหลอื (Residual Chlorine) N,N-diethyl-p-phenylenediamine Method 
29. ฟีนอล (Phenols) Distillation ตามด้วย Aminoantipyrine Colorimetric Method 
30. ซัลไฟด์ (Sulfide) Methylene Blue Colorimetric Method 
31. ไซยาไนด์ (Cyanide) Pyridine Barbituric Acid Colorimetric Method 
32. พีซีบี (PCB) Pre-concentration ตามด้วย Gas Chromatography with Electron Capture Detector 
33. สารเคมีทีใ่ช้ในการป้องกันกําจดัศตัรพืูชและสตัว ์    
     (Pesticides) 

Pre-concentration ตามดว้ย Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรอื 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

34. สารหนู (Arsenic) Pre-concentration ตามดว้ย Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometric 
Method หรอื Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรอื  
Inductively Coupled Plasma Method ทีมี่ระบบขจดัการรบกวนของคลอไรด์ 

35. กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา Co-precipitation 
36. กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา Evaporation 
37. โปตัสเซียม-40 Gamma Spectrometry (USEPA) หรอืคาํนวณจากคา่ Salinity 
38. สารประกอบดบีุกอินทรีย์ ชนิดไตรบิวทิล 
  

Pre-concentration ตามดว้ย Gas Chromatography with Flame Photometric Detector 
หรอื Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรอื High Performance 
Liquid Chromatography-ICP-MS 

วิธีการเก็บตัวอย่าง  
1.  หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกน้อยกว่า 5 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร และสูงจากท้องน้ํา 1 เมตร  
2.  หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง 5-20 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร กึ่งกลางน้ําและสูงจากท้องน้ํา 1 เมตร  
3.  หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง 20-40 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร และสูงจากท้องน้ํา 1 เมตร  
4.  หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง 40-100 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร  20 เมตร 40 เมตร 80 เมตร และสูงจากท้องน้ํา 1 เมตร  
5.  หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกว่า 100 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก 1 เมตร ที่ทุก ๆ ความลึก 50 เมตร และสูงจากท้องน้ํา 1 เมตร  
6.  หาก ณ จุดตรวจสอบมคีวามลกึของน้ํานอ้ยกว่าหรอืเทา่กบั 1 เมตร ให้เกบ็ตวัอยา่งน้ําทะเล ทีร่ะดบักึง่กลางความลกึของน้ํา 
เว้นแต่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโร-

คอกไค (Enterococci Bacteria) ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน้ํา 30 เซนติเมตร สําหรับวัตถุลอยน้ํา สี ความโปร่งใส น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง 
แต่ให้ตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลในช่วงเวลาตั้งแต่น้ําลงถึงน้ําลงต่ําสุด เฉพาะในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําข้ึนน้ําลง  
 

พ้ืนที่ทับซ้อนและเขตกันชน  
(ก) ในกรณีเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ หรือคุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการ อนุรักษ์แหล่ง

ปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการนันทนาการแล้วแต่กรณี มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไปตาม ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภท
ที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด  

(ข) การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเล จะต้องกําหนดเขตกันชน (Buffer zone) ระหว่างคุณภาพน้ําทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย โดยมาตรฐานคณุภาพน้ําทะเลในเขต
กนัชน (Buffer zone) จะตอ้งมีคา่ไม่เกนิกว่าคา่เฉลีย่ระหว่างคา่มาตรฐานคณุภาพน้ําทะเลทีอ่ยู ่ตดิตอ่กนัเว้นแต ่ 

1.  การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลประเภทใดประเภทหนึง่ไม่ไดก้ําหนดคา่มาตรฐานคา่ใด คา่หนึง่ไว้ คา่มาตรฐานนํ้าทะเลในเขตกนัชนจะตอ้งมีคา่ไม่เกนิไปกว่า
คา่มาตรฐานคณุภาพน้ํา ทะเลตามประเภทของคณุภาพน้ําทะเลทีไ่ดมี้การกําหนดไว้ 

2.  การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลใดกําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลไว้ โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลในเขตกันชนต้องมีค่าไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ําทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่มีการกําหนดไว้เป็นตัวเลข  
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5. เกณฑ์คุณภาพน้าํเพือ่การคุ้มครองทรัพยากรสตัว์น้ําจดื 

 5.1  เกณฑ์คณุภาพน้ําบางประการที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสตัว์น้ํา 

ท่ีมา  :  เอกสารวิชาการ เกณฑ์คุณภาพน้ําเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ําจืด, สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2530) ปัจจุบัน 
  สถาบันฯ เปลี่ยนเป็น สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัดกรมประมง 
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ลําดับ ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 
ระดับความเข้มข้น 

ที่เหมาะสม 
หมายเหตุ 

1. 
  

อุณหภูมิ (Temperature) 
  

oC 
  

23 - 32 
  

โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

2. 
  

ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
  

- 
  

5 - 9 
  

โดยมีการเปลี่ยนในรอบวัน 
ไม่ควรเกินกว่า 2.0 หน่วย 

3. ออกซิเจนละลาย (DO) mg /L  ไม่ต่ํากว่า 3 
 

ไม่เกินกว่า 110% ของระดับอิ่มตัวในน้ํา
ตามสภาพต่างๆ* 

4. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) mg /L ไม่สูงเกินกว่า 30 ควรมีออกซิเจนละลายอยู่อย่างเพียงพอ 

5. ความขุ่น (Turbidity) 
-  ความโปร่งใส (Transparency) 
-  สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

  
cm 

mg /L 

  
30 - 60 

ไม่ควรเกิน 25 

  
วัดด้วย Secchi disc 

หมายเหตุ  :  * ข้อมูลระดับอิ่มตัวในนํ้าตามสภาพต่างๆ (ความดันและอุณหภูมิ) อยู่ในตารางภาคผนวกที่ 1 ของเกณฑ์คุณภาพน้ําเพื่อการคุ้มครองทรัพยากร
  สัตว์น้ําจืด, สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2530)  
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 5.2  ระดับความเข้มขน้สงูสดุของสารพิษที่ยินยอมให้มีอยู่ในน้าํได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา 

ท่ีมา  :  เอกสารวิชาการ เกณฑ์คุณภาพน้ําเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ําจืด, สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2530) 

  ปัจจุบันสถาบันฯ เปลี่ยนเป็น สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัดกรมประมง 
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ลําดับ ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 
ระดับความเข้มข้นสูงสุด 

ที่ยินยอมให้มิได้ 
หมายเหตุ 

1. 
  
  
  
  
  
  

โลหะหนัก 
-   แคดเมียม (Cd) 
-   ทองแดง (Cu) 
-   ตะก่ัว (Pb) 
-   ปรอท (Hg) 

 -   เหล็ก (Fe) 
-   สังกะสี (Zn) 

  
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
0.001 
0.02 
0.05 

0.0005 
0.3 
0.1 

  
  
  
  
  
  

2. สารพิษกลุ่ม Organochlorine 
-   DDT 
-   Dieldrin 
-   Endrin 

 -   Heptachlor 

  
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
0.5 X 10-3 
0.2 X 10-3 
0.01 X 10-3 
0.4 X 10-3 

  

3. สารพิษกลุ่ม Organophosphate 
   -   Fenitrothion 
   -   Malathion 
   -   Methyl parathion 
   -   Parathion 

  
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
0.06 
0.02 
0.2 
0.04 

  

4. สารพิษกลุ่ม Carbamate 
   -   Carbaryl 
   -   Carbofuran 

  
mg /L 
mg /L 

  
0.1 

0.008 

  

5. สารเคมีกําจัดวัชพืช (Herbicide) 
   -   Glyphosate 
   -   Paraquat 
   -   Propanil 
   -   2, 4-D 

  
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
4.8 
0.5 
0.5 
45.0 

  

6. แอมโมเนีย (NH3-N) 
  

mg /L 
  

0.02 
  

คิดในรูปของ Un-ionized  
ammonia 

7. คลอรีน (Chlorine) 
  

mg /L 
  

0.005 
  

คิดในรูปของ Total  
residual chlorine 

8. สารซักฟอก (Detergent) 
   -   Soft detergent 
   -   Hard detergent 

  
mg /L 
mg /L 

  
0.3 
0.5 

  
คิดในรูปของสารลดแรงตึงผวิ 
(Surfactant) 

9. ซัลไฟด์ (Sulfides) mg /L 0.2 คิดในรูปของ Undissociated 
hydrogen sulfide 



 

 

6.  มาตรฐานคุณภาพน้าํเพื่อการบริโภค 
6.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ําบริโภค 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย เกณฑ์กําหนดสูงสดุ เกณฑ์อนุโลมสูงสุด วิธีการทดสอบ 

ทั่วไป 
  

1.  รส (Taste) 
2.  กลิ่น (Odor) 

- 
- 

ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 

ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 

การตรวจพินิจ 

การตรวจพินิจ 

ทางฟิสิกส์ 1.  สี (Color) 
 
2.  ความขุ่น (Turbidity) 
3.  ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

แพลทินัม-โคบอลต์
(Platinum-Cobalt) 

NTU 
- 

5  
 
5 

6.5 - 8.5 

15 
 

20 
ไม่เกิน 9.2 

ข้อ 2120B  

 
ข้อ 2130B  

ข้อ 4500 - H+B  
ทางเคมี** 

  
1.  ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด     
    (Total Dissolved Solids) 
2.  เหล็ก (Fe) 
3.  แมงกานีส (Mn) 
4.  ทองแดง (Cu) 
5.  สังกะสี (Zn) 
6.  ความกระด้างทั้งหมด (คํานวณ

เป็น CaCO3) 
7.  ซัลเฟต (SO4) 
8.  คลอไรต์ (Cl) 
9.  ฟลูออไรด์ (F) 
10. ไนเตรต (คํานวณเป็น

ไนโตรเจน) 
11. ลิเนียร์อลัคิลเบนซิลซัลโฟเนต 
12. ฟีนอลิกซับสแตนซ์ 

mg /dm3 
                      

mg /dm3 
mg /dm3 
mg /dm3 
mg /dm3 
mg /dm3 

                      
mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

 

mg /dm3 

mg /dm3 

500 
 

0.3 
0.05 
1.0 
3.0 
100 

 
 200 
250 
0.7 
4 
 

0.2 
 0.001 

600 
 
- 

0.1 
- 
- 

300 
 

 250 
- 

1.0 
10 
 
- 

 0.005 

ข้อ 2540C  
                              

ข้อ3111B หรือ ขอ้ 
3111C 

ข้อ 3111B 
ข้อ 3111B 
ข้อ 3111B 
ข้อ 2340C  

                              
ข้อ 4500 - SO4

2- E 
ข้อ 4500 - Cl- B  
ข้อ 4500 - F- C 

ข้อ 4500 - NO3
– D  

 
ข้อ 5540C  
ข้อ 5530C  

สารที่เป็นพิษ 
  
  
  
  

1.  ปรอท (Hg) 
2.  ตะก่ัว (Pb) 
3.  สารหนู (As) 
4.  ซิลิเนียม (Se) 
5.  โครเมียม (Cr) 
6.  ไซยาไนด์ (CN) 
7.  แคดเมียม (Cd) 
8.  แบเรียม (Ba) 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

mg /dm3 

0.001 
0.01 
0.01 
0.01 
0.05 
0.07 
0.003 
0.7 

- 
 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ข้อ 3112B  
ข้อ 3113B  

ข้อ 3113B  

ข้อ 3113B  

ข้อ 3113B  

ข้อ 4500 - CN– F  

ข้อ 3113B  
ข้อ 3113B  

สขุลกัษณะ*** 1.  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
2.  เอสเซอริเชีย โคไล 
3.  สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส 
4.  ซาลโมเนลล่า 
5.  คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส ์

- 
- 
- 
- 
- 

ไม่เกิน 1.1 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 

- 
- 
- 
- 
- 

ข้อ 9221C  
ข้อ 9221F  

ข้อ 9213B ข้อย่อย 7  
ข้อ 9260B  

หน้า 325 ถึง 330‡  

หมายเหตุ  :   * น้ําบรโิภค หมายถงึ น้าํทีใ่ชด้ืม่ รวมทัง้น้าํทีใ่ชท้ําอาหารและเคร่ืองดืม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่
      ประเภทที ่1 บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนทิ   
      ประเภทที ่2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ 

                       ** คุณลักษณะทางเคมีของน้ําบริโภคประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดสูงสุด สําหรับคุณลักษณะทางเคมีของน้ําบริโภคประเภทที่ 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
    กําหนดสูงสุด อาจอนุโลมให้เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุดได้ชัว่คราว  
 ***  สุขลักษณะในการทําน้ําบริโภค ให้เป็นไปตาม มอก.34 และเก็บตัวอย่างทดสอบ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 - วิธีการทดสอบ : Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th Edition 1998 COMPENDIUM OF METHODS FOR  
                            THE MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF FOODS 4th EDITION 2001 
 ‡      วิธีการทดสอบอา้งองิจาก COMPENDIUM OF METHODS FOR THE MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF FOODS 4th EDITION 2001 หนา้ 325 ถึง 330 

 -   1 ลูกบาศก์เดซิเมตร (dm3) = 10-3 ลูกบาศก์เมตร (m3) 

ท่ีมา   :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
  พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ําบริโภค เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพและกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมน้ําบริโภค.  
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 64 ง, วันที่ 6 กรกฎาคม 2549.       
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คุณลักษณะ 

  
ดัชนีคุณภาพน้ํา 

  
 หน่วย 

ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์กําหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

ทางกายภาพ 
  
  
 ทางเคมี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ทางบัคเตรีย/
แบคทีเรีย 
  

-  สี (Colour) 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
-  ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
-  เหล็ก (Fe) 
-  แมงกานีส (Mn) 
-  ทองแดง (Cu) 
-  สังกะสี (Zn) 
-  ซัลเฟต (SO4) 
-  คลอไรด์ (Cl) 
-  ฟลูออไรด์ (F) 
-  ไนเตรต (NO3) 
-  ความกระด้างทั้งหมด 
    (Total hardness as CaCO3) 
-  ความกระด้างถาวร 
    (Non -carbonate hardness as CaCo3) 
-  ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
    (Total Dissolved Solids) 
-   สารหนู (As) 
-   ไซยาไนด์ (CN) 
-   ตะก่ัว (Pb) 
-   ปรอท (Hg) 
-   แคดเมียม (Cd) 
-   ซีลิเนียม (Se) 
-   บัคเตรี/แบคทีเรียที่ตรวจพบโดยวิธี 
    -  Standard Plate Count 
    -  Most Probable Number of 
       Coliform Organism (MPN) 
    - อี.โคไล (E.coli) 

แพลทินัม-โคบอลต์   (Platinum-Cobalt) 
หน่วยความขุ่น 

- 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
mg /L 

  
mg /L 

  
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

  
Colonies/cm3 
MPN/ 100 cm3 

  
- 

5 
5 

7.0-8.5 
ไม่เกิน 0.5 
ไม่เกิน  0.3 
ไม่เกิน 1.0 
ไม่เกิน 5.0 
ไม่เกิน  200 
ไม่เกิน 250 
ไม่เกิน  0.7 
ไม่เกิน 45 

ไม่เกิน  300 
  

ไม่เกิน  200 
  

ไม่เกิน  600 
  

ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 
ต้องไม่มี 

  
ไม่เกิน  500 
น้อยกว่า 2.2 

  
ต้องไม่มี 

15 
20 

6.5-9.2 
1.0 
0.5 
1.5 
15 
250 
600 
1.0 
45 
500 

  
250 

  
1,200 

  
0.05 
0.1 
0.05 
0.001 
0.01 
0.01 

  
- 
- 
 
- 

ทีม่า           :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2551)  ลงวนัที ่ 24 มนีาคม 2551 ออกตามความในพระราชบญัญติัน้ําบาดาล พ.ศ. 2520   
                      เร่ือง กําหนดหลักเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปอ้งกันด้านสาธารณสุข และปอ้งกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเปน็พิษ. ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 125  
  ตอนพิเศษ 85 ง, วนัที ่21 พฤษภาคม 2551. 

    6.2  มาตรฐานคณุภาพน้าํบาดาลท่ีใชบ้ริโภค 

46  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 

   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  47  

    6.3  มาตรฐานคณุภาพน้าํด่ืม (สาธารณสุข) 

 ุ  ั    ค ณล กษณะ  ั  ี ุ     ้ํ ด ชน ค ณภาพน  า   ่  หน วย  ่        ค ามาตรฐาน 
(    ์  ุ    ู   ุเกณฑ อน โลมส งส ด) 

         ทางกายภาพ     ี 1. ส  (Color)  
     ิ่  2. กล  น (Odour) 
 
        ุ่  3. ความข  น (Turbidity) 
    ่       ็    4. ค าความเป นกรด- ่   ด าง (pH) 

Hazen Unit 
- 
 

Silica scale unit 
- 

20[3] 

  ่ ี  ิ่ ไม ม กล  น[3] 
(  ่     ิ่      ีไม รวมกล  นคลอร น) 

5[3] 

6.5-8.5[3] 

      ีทางเคม       ิ       ั้     5. ปร มาณสารท  งหมด (Total Solid) 
           ้   ั ้     6. ความกระด างท  งหมด ( ํ       ็      ี   ค านวณเป นแคลเซ ยม  
           ์     คาร บอเนต) 
        ู 7. สารหน  (As) 
       ี   8. แบเร ยม (Ba) 
        ี   9. แคดเม ยม (Cd) 
          ์ 10. คลอไรด  (Cl,  ํ      ็      ีค านวณเป นคลอร น) 
         ี   11. โครเม ยม (Cr) 
           12. ทองแดง (Cu) 
       ็  13. เหล ก (Fe) 
       ั่  14. ตะก  ว (Pb) 
          ี  15. แมงกาน ส (Mn) 
         16. ปรอท (Hg) 
           17. ไนเตรท (NO3-NO,  ํ      ็         ค านวณเป นไนโตรเจน) 
     ี    18. ฟ นอล (Phenols) 
     ิ ิ  ี   19. ซ ล เน ยม (Se) 
      ิ  20. เง น (Ag) 
     ั     21. ซ ลเฟต (SO4) 
     ั    ี 22. ส งกะส  (Zn) 
      ู     ์ 23. ฟล ออไรด  (F) ( ํ       ็   ู   ี ค านวณเป นฟล ออร น) 
      ู ิ  ี   24. อล ม เน ยม (Al) 
       ี    25. เอบ เอส (ABS, Alkylbenzyl Sulfonate) 
           ์ 26. ไซยาไนด  (CN) 

mg /L 
mg /L 

 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 
mg /L 

500[3] 

100 [3] 

 

0.05[3] 
1.0[3] 

0.005[3] 

250[3] 

0.05[3] 

1.0[3] 

0.3[3] 

0.05[2] 
0.05[3] 

0.002[3] 

4.0[3] 
0.001[3] 

0.01[3] 
0.05[3] 

250[3] 

5.0[3] 
1.5[3] 
0.2[3] 
0.2[2] 

0.1[2] 

 ุ ิ   ี ์จ ล นทร ย         ิ   ์  27. โคล ฟอร ม (Coliforms) 
     ี      28. อ .โคไล (E.coli) 
     ุ ิ   ี  ์ ํ    ้ ิ     29. จ ล นทร ย ท าให เก ดโรค (Phathogenic bacteria) 
     -  Salmonella spp. 
     -  Staphylococcus aureus 

MPN/100 mL 
- 
 

In 100 mL 
In 100 mL 

2.2[3] 
      ่  ตรวจไม พบ[3] 

 
      ่  ตรวจไม พบ[4] 
      ่  ตรวจไม พบ[4] 

ท่ีมา  :  [1]  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547. เรื่องน้ําแข็ง (ฉบับที่ 5). ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 122  

   ตอนพิเศษ 9ง, วันที ่31 มกราคม 2548. 

               [2]  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534. เรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2).  

   ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 108 ตอนที่ 61, วันที ่2 เมษายน 2534. 

               [3]  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 7 กันยายน 2524. เรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท. ราชกจิจานเุบกษา  

   เล่ม 98 ตอนที่ 157, วันที ่24 กนัยายน 2524. 

               [4]  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552. ราชกจิจานเุบกษา เล่ม 126  

   ตอนพิเศษ 41 ง เลม่ , วันที ่19 มีนาคม 2552. 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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 1.1 มาตรฐานคุณภาพดนิ  

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย คา่มาตรฐาน 1/ คา่มาตรฐาน 2/ วิธีการตรวจวัด 

1) เบนซีน  (Benzene) mg/kg 6.5 15 

Gas Chromatography 
หรือ  

Gas Chromatography/ 
Mass Spectrometry  

(GC/MS) 

2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) mg/kg 2.5 5.3 

3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) mg/kg 3.5 7.6 
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) mg/kg 0.5 1.2 

5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธลินี (cis-1,2 Dichloroethylene) mg/kg 43 150 

6) ทรานส-์1, 2-ไดคลอโรเอทธิลนี (trans-1,2- Dichloro 
ethylene) 

mg/kg 63 210 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) mg/kg 89 210 
8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) mg/kg 230 230 
9) สไตรีน (Styrene) mg/kg 1,700 1,700 
10) เตตระคลอโรเอทธิลนี (Tetrachloroethylene) mg/kg 57 190 

11) โทลูอนี (Toluene) mg/kg 520 520 
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) mg/kg 28 61 
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  (1,1,1-Trichloroethane) mg/kg 630 1,400 

14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) mg/kg 8.4 19 

15) ไซลีนทัง้หมด (Total Xylenes) mg/kg 210 210 
2. โลหะหนัก (Heavy metals)         

1) สารหนู (Arsenic) mg/kg 3.9 27 วิธีการตรวจสอบ†, Furnace 
Technique หรือ Atomic 
Absorption, Gaseous 
Hydride หรือ Atomic 

Absorption, Borohydride        
Reduction 

2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and  
compounds) 

mg/kg 37 810 วิธีการตรวจสอบ†, Direct 
Aspiration หรือ Atomic 
Absorption, Furnace  

Technique 

3) โครเมียมชนิด เฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent  
Chromium) 

mg/kg 300 640 Coprecipitation หรือ  
Colorimetric หรือ  

Chelation/Extraction 

4) ตะก่ัว (Lead) mg/kg 400 750 วิธีการตรวจสอบ†, Direct 
Aspiration หรือ Atomic 
Absorption Furnace 

Technique 

5) แมงกานสีและสารประกอบแมงกานีส (Manganese and 
compounds) 

mg/kg 1,800 32,000 

6) ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury and  
compounds) 

mg/kg 23 610 
Cold-Vapor Technique 

1. สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound)         

มาตรฐานคุณภาพดนิ 
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หมายเหตุ   : 1/ ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

  2/ ดินที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

  การตรวจสอบคุณภาพดินให้ใช้วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) 

ดัชนีคุณภาพดิน หน่วย ค่ามาตรฐาน 1/ ค่ามาตรฐาน 2/ วิธีการตรวจวัด 

2. โลหะหนัก (Heavy metals)       
7) นิกเกิลในรูปของเกลือทีล่ะลายน้ําได้ 

(Nickel, soluble salts) 
mg/kg 1,600 41,000 วิธีการตรวจสอบ†, Direct Aspiration หรือ  

Atomic Absorption, Furnace Technique 
8) ซีลีเนียม (Selenium) mg/kg 390 10,000 Inductively Coupled Plasma-Atomic  

Emission Spectrometry หรือ Atomic  
Absorption, Furnace Technique หรือ 
Atomic Absorption Gaseous Hydride 
หรือ Atomic Absorption, Borohydride 
Reduction 

1) อะทราซีน (Atrazine) mg/kg 22 110 Gas Chromatography 

2) คลอเดน (Chlordane) mg/kg 16 110 Gas Chromatography/Mass  
Spectrometry (GC/MS) 

3) 2,4-ดี (2,4-D) mg/kg 690 12,000 Gas Chromatography หรือ High Perfor-
mance Liquid Chromatography/  
Thermal Extraction/Gas Chromatog-
raphy/ Mass Spectrometry (TE/GC/MS) 

4) ดีดีที (DDT) mg/kg 17 120 

Gas Chromatography หรือ  
Gas Chromatography/Mass Spectrome-
try (GC/MS) 

5) ดิลดริน (Dieldrin) mg/kg 0.3 1.5 

6) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) mg/kg 1.1 5.5 

7) เฮปตาคลอร์ อพ็ีอกไซด์ (Heptachlor 
Epoxide) ) 

mg/kg 0.5 2.7 

8) ลินเดน (Lindane) mg/kg 4.4 29 

9) เพนตะคลอโรฟีนอล 
(Pentachlorophenol) 

mg/kg 30 110 Gas Chromatography หรือ Gas Chroma-
tography/Mass Spectrometry (GC/MS) 
หรือ Gas Chromatography/Fourier Trans-
form Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry 

4. สารพิษอื่น ๆ       
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) mg/kg 0.6 2.9 Gas Chromatography/Mass Spectrome-

try (GC/MS) หรือ Thermal Extraction/ 
Gas Chromatography/Mass Spectrome-
try (TE/GC/MS) หรือ Gas Chromatog-
raphy/ Fourier Transform Infrared (GC/
FT-IR) Spectrometry 

2) ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์ 
(Cyanide and compounds) 

mg/kg 11 35 Total and Amenable Cyanide: Distilla-
tion หรือ Total Amenable Cyanide 
(Automated Colorimetric, with off-line 
Distillation) หรือ Cyanide Extraction 
Procedure for Solids and Oils 

3) พีซีบี (PCBs) mg/kg 2.2 10 Gas Chromatography 
4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ) mg/kg 1.5 8.3 Gas Chromatography/Mass  

Spectrometry (GC/MS) 

3. สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)     

ท่ีมา   :    ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ ฉบับที ่ 25 (พ.ศ. 2547) ลงวันที ่ 9 กนัยายน 2547 เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดนิ. ราชกิจจานเุบกษา  
  เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119 ง , วันที่ 20 ตุลาคม 2547. 

คณุ
ภาพดิน

 
คณุ

ภาพอากาศ
 

คณุ
ภาพนํ้า 

สภาวะแวดล้อม
 

เสียง 
ของเสียอนัตราย 



 

 

1.2  วิธีการรักษาตัวอยา่งดิน  

สารที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบ 
(Parameter) 

ภาชนะบรรจุ 
(Container) 

การเก็บรักษา 
(Preservative) 

ระยะเวลาที่เก็บไว้ได้  
(Holding Time) 

1) สารอินทรีย์ระเหยง่าย แก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C 14 วัน 

2) โลหะหนัก (ยกเว้น โครเมียมชนิดเฮ็ก
ซาวาเลนท์ และปรอทและ
สารประกอบปรอท) 

พลาสติก หรือแก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C 180 วนั 

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท ์ พลาสติก หรือแก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C - 30 วัน ก่อนทําการเตรียมตัวอย่าง 
- 4 วัน หลังทําการเตรียมตัวอย่าง 

4) ปรอทและสารประกอบปรอท พลาสติก หรือแก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C 28 วัน 

5) สารป้องกันกําจดัศัตรูพืชและ 
    สัตว์ 

แก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C - 14 วัน ก่อนทําการเตรียมตัวอย่าง 
- 40 วัน หลงัทําการเตรียมตัวอย่าง 

6) เบนโซ (เอ) ไพรีน แก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C - 14 วัน ก่อนทําการเตรียมตัวอย่าง 
- 40 วัน หลงัทําการเตรียมตัวอย่าง 

7) ไซยาไนด์และสารประกอบ ไซยาไนด์ พลาสติก หรือแก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C 14 วัน ก่อนทําการเตรียมตัวอย่าง 

8) พีซีบี แก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C - 14 วัน ก่อนทําการเตรียมตัวอย่าง 
- 40 วัน หลงัทําการเตรียมตัวอย่าง 

9) ไวนิลคลอไรด์ แก้ว แช่เย็นที่ 4° ±2 °C 14 วัน 

หมายเหตุ   :   1. การเก็บตัวอย่างดินให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงย่อย ๆ โดยขนาดของแปลงย่อยขึ้นอยู่กับขนาดของ พ้ืนที่และสภาพภูมิประเทศ เพ่ือให้ได้
   ตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  2. จํานวนหลุมเจาะตัวอย่างดินขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ สําหรับพ้ืนที่ที่มีขนาด 10 – 25ไร่ ให้เจาะตัวอย่างดินประมาณ 10 – 20 หลุม  
   กระจายทั่วแปลง 

  3. ให้เจาะตัวอย่างดินในหลุมหนึ่ง ๆ จากผิวดินจนถึงระดับความลึกประมาณ 12 – 18 นิ้ว (30 – 45 เซนติเมตร) โดยให้ใช้วิธีการเจาะแบบ
   คงสภาพ 

 ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้น กรณีจําเป็นต้องมีการพิสูจน์สภาพการปนเปื้อนเพ่ือการฟ้ืนฟู 
ให้มีการประเมินความเส่ียงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในลําดับต่อไป 

 

ที่มา   :    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
  รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119 ง , วันที่ 20 
  ตุลาคม 2547. 
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หมายเหตุ :  ประกาศฉบับนี้ใช้กําหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังการปนเป้ือนมลสารในสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ 

    ป้องกันผลกระทบของสารในตะกอนดินที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดิน 

  “ตะกอนดินชายฝั่ง” หมายความว่า ชั้นของอนุภาคที่ไม่ละลายนํ้าซ่ึงสะสมอยู่บนพื้นทะเล ประกอบด้วยอนุภาคของหิน ดิน โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 

    ชิ้นส่วนของภูเขาไฟใต้ทะเล สารเคมีที่ตกตะกอนจากนํ้าทะเล และชิ้นส่วนที่มาจากภายนอกโลก โดยเคลื่อนที่จากแผ่นดินมายังมหาสมุทร และเคลื่อนที่

    จากทะเลกลับสู่ชายฝัง่ ซ่ึงอยู่บริเวณนอกเขตปากแม่น้ําและปากทะเลสาบ และให้หมายรวมถึงบริเวณรอบเกาะที่อยู่ในทะเลด้วย ทั้งนี ้ปากแม่น้ําและปาก

    ทะเลสาบให้ถึงแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากําหนด 

  “หลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล” หมายความว่า หลักเกณฑ์การปนเป้ือนของมลสารในตะกอนดินชายฝั่งทะเลที่ยอมให้มีได้โดยไม่ก่อให้เกิด

    ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหน้าดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

  วิธีการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล : ให้เก็บด้วยเครื่องมือเก็บตัวอย่างทําจากวัสดุสังเคราะห์หรือโลหะปลอดสนิม และควรวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

    ตะกอนชายฝั่งที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงที่ทําจากไนลอนหรือโลหะปลอดสนิมขนาดตา 63 ไมครอน ซ่ึงทําให้แห้งแล้วด้วยวิธี Freeze dry ทั้งนี้ วิธีการ

    เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ดังนี ้

     1) Manual for geochemical analyses of marine sediments and suspended particulate matter (UNEP, 1995) 

     2) Recommended guidelines for sampling marine sediment, water column, and tissue in Puget Sound (U.S.EPA Region 10,1997) 

     3) Sediment Sampling and Analysis Plan (Washington Stare, 2003) 

     4) Handbook for Sediment Quality Assessment (Simpson et al, 2005) 

     5) Method for collection, storage and manipulation of sediments for chemical and toxicological analyses: technical   

      manual (U.S.EPA, 2001) 

     6) Sediment sampling guide and methodologies (3rd edition) (Ohio EPA, 2012) 

     7) วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

  การเตรียมตัวอย่างตะกอนดินชายฝัง่ทะเลสําหรับมลสารกลุ่มโลหะหนัก การวิเคราะห์สัดส่วนขนาดอนุภาคตะกอนดินชายฝั่งทะเล (Size fraction) 

    ปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินชายฝั่งทะเล (Organic matter) ให้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดใน   Manual for geochemical of marine 

    sediments and suspended particulate matter (UNEP, 1995) 

       

ท่ีมา :    ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

โลหะหนัก ค่ามาตรฐาน (ต่อน้ําหนักแห้ง) วิธีการตรวจสอบ 

1. แคดเมียม (Cd) 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 
2. โครเมียม (Cr) 42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

3. ตะก่ัว (Pb) 52 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

4. ทองแดง (Cu) 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

5. ปรอท (Hg) 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

6. สังกะสี (Zn) 102 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

7. สารหนู (As) 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

8. คลอเดน (Chlordane) 3 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

 
9. ดีลดริน (Dieldrin) 0.8 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

10.ดีดีที (DDT) 11 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

11.เฮปตะคลอร ์(Heptachlor) 0.6 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

12.พีเอเอชทั้งหมด (Total PAHs : TPAHs) 4,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

 13.พีเอเอชน้ําหนกัโมเลกุลต่ํา (Low Molecular Weight : LPAHs) 550 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

14.พีเอเอชน้ําหนกัโมเลกุลสงู (High Molecular Weight : HPAHs) 1,700 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

15.พีซีบี (Polychlorinated biphenyls : PCBs) 23 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  

16.ทีบีที (Tributyltin : TBT) 5,500 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  

2.1  มาตรฐานหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝ่ังทะเล 

คณุ
ภาพดิน

 
คณุ

ภาพอากาศ
 

คณุ
ภาพนํ้า 

สภาวะแวดล้อม
 

เสียง 
ของเสียอนัตราย 
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 Acid Digestion และ  
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP/OES) หรือ 
Inductively Coupled Plasma-Mass  Spectrometry (ICP/MS) หรือ 
Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) หรือ 
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) หรือวิธทีี่กรมควบคมุมลพิษเห็นชอบ 

 Acid Digestion และ 
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP/OES) หรือ 
Inductively Coupled Plasma-Mass  Spectrometry (ICP/MS) หรือ 
Cold Vapor - Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) หรือ 
Cold Vapor - Atomic Fluorescence Spectrometry (CVAFS) หรือ 
Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition Amalgamation and Atomic Absorption Spectrometry  
หรือวิธทีี่กรมควบคมุมลพิษเห็นชอบ 

 Acid Digestion และ 
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP/OES) หรือ 
Inductively Coupled Plasma-Mass  Spectrometry (ICP/MS) หรือ 
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) หรือ 
Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry (HGAAS) หรือวิธทีี่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 Gas Chromatography (GC) with appropriate detector หรือ 
  Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธทีี่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC/MS) หรือ 
  High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หรือ 
  Gas Chromatography - Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC/FTIR) 
  Two - dimensional gas chromatography - Time -of - flight mass spectrometry (GCxGC TOFMS) 
  หรือวิธทีี่กรมควบคมุมลพิษเห็นชอบ 

 Gas Chromatography (GC/ECD , GC/ELCD) Polychlorinated Biphenyls (PCBs) หรือ  
Gas Mass Spectrometry (GC/MS) หรือวิธทีี่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 Gas Chromatography - Flame Photometric Detector Selective (GC/FPD) หรือ 
Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC/MS) หรือ 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หรือ 
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) หรือ 
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP/OES) หรือ 
Inductively Coupled Plasma-Mass  Spectrometry (ICP/MS) หรือ วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

วิธีการตรวจสอบคณุภาพตะกอนดิน* 

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินชายฝัง่ทะเล เป็นไปตามวิธี Test Methods Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical  

 Methods (SW/846) ขององค์การพิทักษ์สิง่แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency)  

ท่ีมา :       ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2558 

2.2  วิธีการตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินชายฝ่ังทะเล  



 

 

1.  มาตรฐานระดบัความร้อน 

ความหนักเบาของงาน 
มาตรฐานระดับความร้อน 

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (WBGT)(oC) 

เบา (เขียน, บันทึกข้อมูล, พิมพ์ดีด) 

ปานกลาง (ยก, ลาก, ขับรถ) 

หนัก (ขุดตัก, เลื่อย, ทุบ) 

34.0 

32.0 

30.0 

2.  มาตรฐานระดบัเสียง 

เวลาการทํางานที่ได้รับเสียงใน 1 วัน (ชม.) 
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน 

ไม่เกิน (เดซิเบลเอ) 
12 

8 

6 

4 

3 

2 

1½ 

1 

½ 

¼  หรือน้อยกว่า 

87 

90 

92 

95 

97 

100 

102 

105 

110 

115 

หมายเหตุ    :   1. หากเวลาการปฏิบัติงานไม่มีค่ามาตรฐานที่กําหนดตรงตามเวลาข้างต้น ให้คํานวณ โดยใช้สูตร   T    =      8 

                                         2(L-90)/5  

      เม่ือ      T  หมายถึง เวลาการทํางานทีย่อมให้ได้รับเสียง (ชัว่โมง) 

           L  หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

    2. ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 140 เดซิเบลเอ 

    3. ความถ่ีในการตรวจวัดและวิเคราะห์ ดังภาคผนวก ก 

 

 ท่ีมา    :   1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  
            เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง,วันที่ 3 ธันวาคม 2546.   

 2. กฎกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาวะแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 23 ก, 
วันที่ 6 มีนาคม 2549.   

มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดล้อม 
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คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 

3.  มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 

3.1  มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณการผลิต 

อาคาร / พ้ืนท่ี 
คา่เฉล่ียความเขม้ของแสงสว่าง 

(ลักซ)์   อาคาร / พ้ืนท่ี 
คา่เฉล่ียความเขม้ของแสงสว่าง 

(ลักซ)์ 

อุตสาหกรรมเหมือง   อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

กระบวนการบนพ้ืนดิน 
- บริเวณการเตรียมวัตถุดิบ 
- บริเวณการทํางานของเคร่ืองจักร 
-  บริเวณกระบวนการล้างแร่ 
- ห้องหน่วยปฏบัิติการฉุกเฉิน  
  (Recure room) 
- บริเวณกระบวนการซ่อม 

 
200 
200 
100 

 
200 
200 

  โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

-  บริเวณท่ีต้ังหม้อนํ้า กังหัน และเคร่ือง
สูบนํ้า 

-  บริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ หัวเผาและ 
เคร่ืองเป่าเขม่า 

-  บริเวณกระบวนการอ่ืนๆ 

-  บริเวณอาคารหม้อนํ้าใช้มาตรฐาน
อาคารหม้อนํ้า 

-  บริเวณห้องควบคุมใช้มาตรฐาน
ห้องควบคุมและห้องสวิตซ์ 

 

200 

 
200 

 

200 

 

 

 

กระบวนการทํางานใต้ดิน 
   - ทางเข้า - ออก 

- ห้องเคร่ืองจักรใต้ดิน 
- บริเวณสายพานลําเลียง 
- บริเวณทางแยก 
- สํานักงานใต้ดิน 

 
20 
20 
20 
20 
100 

ห้องควบคุมและห้องสวิตซ์ 

-  บริเวณแผงควบคมุและแผงสวิตซ ์

   - บริเวณด้านหลังแผงควบคุมและ   
  แผงสวิตซ์ 

 
400 

 
200   

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

อาคารหม้อนํ้า 

-  บริเวณการขนถ่ายถ่านหิน 

-  บริเวณพ้ืนท่ีหน้าหม้อนํ้า 

  

50 

200 

สถานีบริการนํ้ามัน 

-  บริเวณหัวจ่ายนํ้ามัน 

-  บริเวณบริการท่ัวไป (บ่อตรวจ 
   ช่วงล่าง ล้างรถ จารบี) 

  

200 

200 สถานีดับเพลิง 

     -  ห้องอุปกรณ์ ห้องเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

 

200 

3.2 มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บรเิวณที่ใหลู้กจ้างคนใดคนหนึ่งทํางาน 

อาคาร / พ้ืนท่ี 
คา่เฉล่ียความเขม้ของแสงสว่าง 

(ลักซ)์ 
  

อาคาร / พ้ืนท่ี 
คา่เฉล่ียความเขม้ของแสงสว่าง 

(ลักซ)์ 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ งานสํานักงาน 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า 
- การปฏิบัติงานท่ัวไปของโรงกังหัน 
- การบํารุงรักษากังหัน 
- เคร่ืองมือวัด เกจ วาล์ว ฯลฯ (ไม่รวมอาคาร  
  หม้อนํ้า) 

 
300 
600 
100 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

- งานบันทึกข้อมูล 

- บริเวณท่ีแสดงขอ้มูล (จอภาพและ
เคร่ืองพิมพ์) 

ห้องธุรการ 

-  งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และ 
การจัดเกบ็เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 

-  การทํางานท่ีสีของช้ินงานกับสีของ
พ้ืนผิวกลมกลืนกัน 

  

600 

600 

 

400 

  600 
งานท่ีเกีย่วกบัหม้อนํ้าใชม้าตรฐานอาคารหม้อนํ้า 
อาคารหม้อนํ้า   
  - เคร่ืองมือวัด เกจ  ฯลฯ 

 
 

200 

สถานีบริการนํ้ามัน 
- งานบริการซ่อม 

 400 

  
ห้องปฏบัิติการทดลองและหอ้งทดสอบ 

- การปรับเทียบมาตรฐานสากลเคร่ืองจักรท่ี
เท่ียงตรง เคร่ืองทดสอบ และเคร่ืองมือวัด 

  

800 
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  3.3 มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป 

อาคาร / พ้ืนที่ 
คา่เฉลีย่ความเขม้ของแสงสวา่ง 

(ลกัซ์)   อาคาร / พ้ืนที่ 
คา่เฉลีย่ความเขม้ของแสงสวา่ง 

(ลกัซ์) 

บริเวณพ้ืนที่ทัว่ไปของอาคาร   บริเวณพ้ืนที่ทัว่ไปของอาคาร 

ทางเข้า 
- ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ 
- บรเิวณโตะ๊ประชาสมัพันธห์รอืโต๊ะตดิตอ่ 
  ลกูคา้ 
- ประตทูางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 
- ป้อมยาม 
- จุดขนถ่ายสินค้า 

 
200 
400 

 
50 
100 
100 

  ห้องพักพนักงาน 

- หอ้งเปลีย่นเส้ือผา้ และบรเิวณตูเ้ก็บของ 

- ห้องพักผ่อน 

  

100 

50 

ห้องปฐมพยาบาล 

- ห้องพักฟ้ืน 

- ห้องตรวจรักษา 

  

50 

400 

พ้ืนที่สัญจร 
- ทางเดินในพ้ืนที่สญัจรเบาบาง 
- ทางเดินในพ้ืนที่สญัจรหนาแนน่ 
- บันได 

 
20 
50 
50 

ห้องสุขา 100 
  ห้องเก็บของ 

- ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ 

    : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย 

    : เก็บรวบรวมไว้เพ่ือการ
เคลื่อนย้าย 

- ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรอื 

  ละเอียดอ่อน 

     : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย 

     : เก็บรวบรวมไวเ้พ่ือการเคลือ่นย้าย 

  

  

50 

100 

 

 

100 

200 

หอ้งฝกึอบรมและหอ้งบรรยาย - พ้ืนทีท่ัว่ไป 300 

ห้องคอมพิวเตอร ์

- บริเวณทั่วไป 

  

400 

งานธุรการ 
-ห้องถ่ายเอกสาร 
-ห้องนิรภัย 

 
300 
100 

ห้องประชุม 300          อุตสาหกรรมอื่นๆ   

โรงซักรีด 
 -  บริเวณห้องอบหรือห้องทําแหง้ 

 
100 

 โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า 

    - พ้ืนที่ทั่วไป 
50 

โรงอาหาร 
- พ้ืนที่ทั่วไป 
-  บริเวณโต๊ะเก็บเงิน 

 
200 
300 

  อาคารหม้อไอน้ํา 

    - พ้ืนที่ทั่วไป 

 

50 

ห้องควบคุมและหอ้งสวิตช ์

    - พ้ืนที่ทั่วไป 

200 

 

 
ห้องครัว 

- พ้ืนที่ทั่วไป 
- บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทําความ
สะอาด 

 
200 
300 หอ้งปฏบิตักิารทดลองและหอ้งทดสอบ 

    - พ้ืนที่ทั่วไป 

 

400 

  

  

  
  

หมายเหตุ  : - ข้อมูลข้างต้นคัดเลือกมาเฉพาะอาคาร/พื้นที่ของ กฟผ. เท่านั้น 

  - ความถ่ีในการตรวจวัดและวิเคราะห์ ดงัภาคผนวก ก 

 

ท่ีมา          :   กฎกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2549 เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาวะแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับค  วามร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123  ตอนที่ 23 ก, 
วันที่ 6 มีนาคม 2549. 
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คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 



 

 

4.  มาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 4.1  ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเคมีในอากาศตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ  

ลําดับที ่ ชื่อสารเคมี 
ความเข้มข้นของสารเคมี 

ppm mg/m3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

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 

Pyrethrum 

Warfarin 

Carbaryl (Sevin (R)) 

2,4-D 

Paraquat 

2,4,5-T 

Acetic acid 

Ammonia 

Arsenic and compounds (as As) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

50 

- 

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 

5 

0.1 

5 

10 

0.5 

10 

25 

35 

0.5 
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ลําดับที ่ ชื่อสารเคมี 
ความเข้มข้นของสารเคมี 

ppm mg/m3 

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. 

59. 

60. 

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 

Sulfuric dioxide 

Sulfuric acid 

Tetraethyl lead (as Pb) 

Tetramethyl lead (as Pb) 

Tin and Inorganic compounds of tin 

0.05 

0.2 

0.5 

5,000 

50 

1 

0.1 

- 

- 

- 

- 

- 

1,000 

- 

0.1 

10 

- 

200 

0.001 

- 

2 

25 

5 

0.2 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

0.2 

1 

2.8 

9,000 

55 

3 

0.3 

1 

0.1 

1 

1 

5 

1,900 

2.5 

0.2 

11 

10 

260 

0.007 

1 

5 

30 

9 

2 

2 

13 

1 

0.075 

0.07 

2 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  57 

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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ลําดับที ่ ชื่อสารเคมี 
ความเข้มข้นของสารเคมี 

ppm mg/m3 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

Tin and Organic compounds of tin 

Phenol 

Phosgene (Carbonyl Chloride) 

Phosphine 

Phosphoric acid 

Phosphorus (yellow) 

Phosphorus pentachloride 

Phosphorus pentasulfide 

Phosphorus trichloride 

Xylene (Xylol) 

Zinc chloride fume 

Zinc oxide fume 

- 

5 

0.1 

0.3 

- 

- 

- 

- 

0.5 

100 

- 

- 

0.1 

19 

0.4 

0.4 

1 

0.1 

1 

1 

3 

435 

1 

5 

หมายเหตุ    :       ความถีใ่นการตรวจวดัและวเิคราะห ์ดังภาคผนวก ก 

ท่ีมา          :   ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี).    

                      ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 64, วันที่ 12 กรกฎาคม 2520. 



 

 

4.2  ค่าความเข้มขน้สูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศไม่ว่าระยะเวลาใดของการทํางานปกติ  

ลําดับที ่ ชื่อสารเคมี 
ความเข้มข้นของสารเคมี 

ppm mg/m3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Allyl glycidyl ether (AGE) 

Boron trifluoride 

Butylamine 

Tert-Butyl chromate (as CrO3) 

Chlorine trifluoride 

Chloroacetaldehyde 

Chlorofrom (trichloromethane) 

O-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 

Methyl mercaptan 

μ Methyl styrene 

Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) 

Monomethyl hydrazine 

Terphenyls 

Toluene-2,4-Diisocyanate 

Vinyl chloride 

  

10 

1 

5 

- 

0.1 

1 

50 

50 

15 

10 

0.5 

10 

0.2 

5 

0.1 

- 

20 

10 

100 

0.02 

0.2 

1 

0.02 

1 

45 

3 

15 

0.1 

0.4 

3 

240 

300 

90 

60 

2.8 

25 

1 

7 

1 

5 

80 

20 

480 

0.2 

0.35 

9 

0.14 

2.8 

หมายเหตุ    :  ความถีใ่นการตรวจวดัและวเิคราะห ์ดังภาคผนวก ก 

ท่ีมา          :  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี).  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 64, วันที่ 12 กรกฎาคม 2520. 
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คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน

 
สภาวะแวดล้อม

 ของเสียอนัตราย 
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4.3  ค่าความเข้มขน้สูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ (เทียบกับเวลา)  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อสารเคมี 
ความเข้มข้นเฉลี่ย
ในช่วงเวลาทํางาน

ปกติ 

ความเข้มข้นในระยะเวลาที่กําหนด ความเข้มข้น 

ที่ยอมให้มีได้ ความเข้มข้น ช่วงเวลาที่ยอมใหมี้ได้ 

1. 

2. 

 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

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 

10 ppm 

2 μg/m3 
 0.1 mg/m3 

0.2 mg/m3 

20 ppm 

10 ppm 

20 ppm 

50 ppm 

3 ppm 

2.5mg/m3 

0.2 mg/m3 

 

100 ppm 

500 ppm 

0.01 mg/m3 

100 ppm 

100 ppm 

100 ppm 

200 ppm 

- 

- 

-  

50 ppm 

25 μg/m3 

- 

- 

100 ppm 

200 ppm 

50 ppm 

200 ppm 

10 ppm 

- 

- 

 

300 ppm 

2,000 ppm 

- 

600 ppm 

300 ppm 

300 ppm 

500 ppm 

50 ppm 

- 

- 

10 นาท ี

30 นาท ี

 - 

- 

30 นาท ี

5 นาที (ในระยะ 4 ชม.) 

5 นาท ี

5 นาที (ในระยะ 3 ชม.) 

30 นาท ี

- 

- 

 

 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 นาท ี

10 นาท ี

- 

- 

25 ppm 

5 μg/m3 
 3.0 mg/m3 

0.6 mg/m3 

30 ppm 

25 ppm 

30 ppm 

100 ppm 

5 ppm 

- 

- 

 

 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 

หมายเหตุ    :   ความถ่ีในการตรวจวดัและวเิคราะห ์ดังภาคผนวก ก 

ที่มา          :  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี).  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 64, วันที่ 12 กรกฎาคม 2520. 



 

 

  

1. สิ่งปฏิกูลหรอืวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะท่ีอันตราย                 

2. ของเสียอนัตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนสารอนัตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กําหนดในตาราง 
3. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง การบําบัด ทําลายฤทธิ์ ทิ้ง กําจัด จําหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพ่ือทําการดังกล่าว 
4. ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอนัตราย 

 4.1 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances) 
 4.2 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive substances) 
 4.3 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive substances) 
 4.4 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ (Toxic substances)  
 4.5 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของส่ิงเจือปน ที่กําหนดในตารางดังต่อไปน้ี 

ลําดับ ค่าดัชน ี TTLC* 
(mg/kg) 

STLC** 
(mg /L) 

1. แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี (Antimony and / or antimony compounds) 500 - 

3. แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos) ร้อยละ1 - 

4. แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรยีม (ยกเว้นแบไรท์และแบเรียมซัลเฟต)  
(Barium and /or barium compounds (excluding barite and barium sulfate) 10,000 100 

5. เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบรลิเลียม (Beryllium and / or beryllium compounds) 75 0.75 

6. แคดเมียม และ/หรือ สารประกอบแคดเมียม (Cadmium and/or cadmium compounds) 100 1.0 

7. สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Chromium (VI) compounds) 500 5.0 

9. โคบอลท์ และ/หรอื สารประกอบโคบอลท์ (Cobalt and / or cobalt compounds) 8,000 80 

8. โครเมียม และ/หรือ สารประกอบโครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium and / or chromium (III)  
compounds) 2,500 5.0 

10. ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง (Copper and / or copper compounds) 2,500 25 

2. สารหนู และ/หรอืสารประกอบของสารหนู (Arsenic and / or arsenic compounds) 500 5.0 

11. สารประกอบเกลือของฟลูออไรด์ (Fluoride salts) 18,000 180 

12. ตะก่ัว และ/หรือสารประกอบตะก่ัว (Lead and / or lead compounds) 1,000 5.0 

13. ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท (Mercury and / or mercury compounds) 20 0.2 

14. โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม (ไม่รวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด์) 
(Molybdenum and / or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide) 3,500 350 

- 

15. นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล (Nickel and / or nickel compounds) 2,000 20 

16. ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนยีม (Selenium and / or selenium compounds) 100 1.0 

17. เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and / or silver compounds) 500 5.0 

18. ธาลเลียม และ/หรอืสารประกอบธาลเลียม (Thallium and / or thallium compounds) 700 7.0 

19. วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม (Vanadium and / or vanadium  
compounds) 2,400 24 

20. สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี (Zine and / or zinc compounds) 5,000 250 

21. แอลดริน (Aldrin) 1.4 0.14 

คุณสมบัติของส่ิงปฏกูิลที่จัดเป็นของเสียอันตราย  

คณุ
ภาพอากาศ

 
เสียง 

คณุ
ภาพนํ้า 

คณุ
ภาพดิน
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ลําดับ ค่าดัชน ี *TTLC 
(mg/kg) 

**STLC 
(mg /L) 

22. คลอเดน (Chlordane) 2.5 0.25 

23. ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดดีี (DDT,DDE,DDD) 1.0 0.1 

24. 2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) 100 10 

25. ดีลดริน (Dieldrin) 8.0 0.8 

26. ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD)) 0.01 0.001 

27. เอนดรนิ (Endrin) 0.2 0.02 

28. เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) 4.7 0.47 

29. คีโปน (Kepone) 21 2.1 

30. สารประกอบอินทรย์ีของตะก่ัว (Lead compounds, organic) 13 - 

31. ลินเดน (Lindane) 4.0 0.4 

32. เมททอกซีคลอร์ (Methoxychlor) 100 10 

33. ไมเร็ก (Mirex) 21 2.1 

34. เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) 17 1.7 

35. โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs)) 50 5.0 

36. ทอกซาฟีน (Toxaphene) 5.0 0.5 

37. ไตรคลอโรเอทลิีน (Trichloroethylene) 2,040 204 

38. ซิลเว็ก (Silvex;2,4,5-Trichloroethylene) 10 1.0 
 

หมายเหตุ :  1. ค่าที่กําหนดสารอนินทรีย์ เป็นค่าที่วัดเป็นความเข้มข้นของธาตุ ไม่ใช่ของสารประกอบ 

   2. ในกรณีของแอสเบสตอสและโลหะธาตุ ค่าที่กําหนดไว้ให้ใช้กับสารที่อยู่ในสภาพร่วนเป็นผงละเอียดเท่านั้น ทั้งนี้ แอสเบสตอส จะรวมถึง Chrysotile 
 amosite crocidolite tremlolite anthophullite and actionlite 

   3. การทดสอบสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยนํามาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) จะทําข้ึนก็ต่อเม่ือค่าความเข้มข้นทั้งหมด (Total 
 Concentration) ของสารอันตรายใดๆ มีคา่ไม่เกินค่า TTLC แต่มีคา่เท่ากับหรือมากกว่าค่า STLC สารนั้น หรือเม่ือต้องการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น  
 ไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบ 

   * TTLC หมายถึง เม่ือนําค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน พบว่ามีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรียอ์ันตราย ในหน่วย               

                       มิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (mg/kg; wet weight) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Total Threshold Limit  
   Concentration (TTLC) ที่กาํหนดไว้ในตารางช่อง TTLC 

   ** STLC หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เม่ือนํามาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) และวิธีวิเคราะห์น้ําสกัดแล้ว มีองค์ประกอบ
 ของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรียอ์ันตรายในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อลิตรของนํ้าสกัด (mg /L) เท่ากับหรือมากว่าค่า Soluble 
 Threshold Limit Concentration (STLC) ที่กําหนดในตาราง STLC 

ท่ีมา   :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ11ง,  

                    วันที่ 25 มกราคม 2549. 
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ภาคผนวก ก  
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความถ่ีในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ก-1  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 (ยกเลิก ปี 2550 มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2559) 

ข้อ 5 ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน ดังนี้ 
5.1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
5.2 ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีรายงานตามแบบรายงาน ให้ระบุวิธีการได้มาของแหล่งข้อมูล 
       เหล่านั้นซ่ึงกําหนดให้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

6.1 กลุ่ม “M” (Measurement) เป็นชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีได้มาจากตรวจวัดวิเคราะห์โดยให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานท่ี 
 กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
6.2 กลุ่ม “C” (Calculation) เป็นชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีได้จากการคํานวณโดยให้ใช้วิธีการคํานวณท่ียอมรับในระดับสากล   

                 ได้แก่ 
(ก) ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยสารมลพิษ (Emission Factor) ของสารมลพิษชนิดนั้น ๆ หรือ 
(ข) ใช้การคํานวณทางวิศวกรรม (Engineering Calculation) หรือ 
(ค) ใช้สมดุลมวล (Mass Balance) 

ข้อ 7 การเก็บตัวอย่างนํ้าให้เก็บตัวอย่างนํ้าเสียหรือนํ้าท้ิง ดังนี้ 
7.1 น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 
7.2 น้ําเสียหรือน้ําท้ิงออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 
7.3 น้ําท้ิงระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อคร้ัง 
7.4 น้ําเสียท่ีส่งบําบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ําในบ่อสุดท้ายอย่างน้อยหน่ึงเดือนต่อคร้ัง 
7.5 กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ําในบ่อสุดท้ายอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 

ข้อ 8 การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงานอย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง 
ข้อ 9 การรายงานมลพิษนํ้าให้ใช้วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงานตามข้อ 6.1 โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้ 

9.1 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ความเป็นกรดและด่าง (pH) และสาร 
      แขวนลอย (Suspended Solids) 
9.2 โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน 
9.3 พารามิเตอร์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 10 การรายงานมลพิษอากาศให้ใช้วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทํารายงานตามข้อ 6.1หรือข้อ 6.2 โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้ 
10.1กระบวนการเผาไหม้ท่ีใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน 

 ไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended  
 Particulate) 

10.2 กระบวนการเผาไหม้ท่ีใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 
 (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Sulfur Dioxide) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 

10.3 กระบวนการเผาไหม้ท่ีใช้ก๊าซอ่ืนท่ีไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
 ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 

10.4 กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นใดให้รายงานพารามิเตอร์ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราช
 กิจจานุเบกษา 
ข้อ 11 ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามข้อ 5 ท่ีจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินการเพิ่มเติมตามมาตรการ
 ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
ข้อ 12 การตรวจวัดชนิดและปริมาณสารมลพิษต้องทําการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการ

  วิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึน ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ข้อ 13 การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้ดําเนินการ ดังนี้ 
13.1 จัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษตามแบบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
13.2 ส่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รายงานข้อมูลรอบท่ี 1 

 ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในวันท่ี 1 กันยายนของปีท่ีรายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบท่ี 2 ของเดือน
 กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมภายในวันท่ี 1 มีนาคมของปีถัดไป 

13.3 เก็บรักษารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษไว้ท่ีโรงงาน 1 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
 ตรวจสอบได้ 

13.4 โรงงานตามข้อ 5.1ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอํานาจและผู้ควบคุม ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็น
 ผู้ลงนามรับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ สําหรับโรงงานตามข้อ 5.2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับ
 มอบอํานาจเป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

 
 

กฎกระทรวง ตามมาตรา 80 พ.ร.บ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 
 

เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเกบ็สถิติและข้อมูล การจดัทําบนัทึกรายละเอยีด และรายงานสรปุผลการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสยี  
 พ.ศ. 2555 
 
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา 80 ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานท่ีแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี
นับแต่วันท่ีมีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 
 ให้บุคคลตามวรรค 1 จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินแห่งท้องท่ีท่ีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ท้ังนี้ การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือวันท่ี
ลงทะเบียนเป็นวันท่ีส่งรายงาน และการส่งรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันท่ีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่ง
ข้อมูลเป็นวันท่ีส่งรายงาน 
 การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรค 2 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับเพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวัน
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดําเนินการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวข้องกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถาน

ประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการท่ีต้องดําเนินการ พ.ศ.2550 

กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถาน

ประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทํางานอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 

กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานท่ีทํางานและสถานท่ีเก็บเป็น

ประจํา ท้ังนี้ ตามสภาพหรือคุณลักษณะของสารเคมีอันตราย ซ่ึงอย่างช้าท่ีสุดจะต้องไม่เกินหกเดือนต่อหน่ึงคร้ัง และให้รายงานผลการตรวจตามแบบท่ี

อธิบดีกําหนดต่ออธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายในสามสิบวันนับแต่วันตรวจ 

 



 

 

 การบันทึกสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่ต้องบันทึกรายวัน ให้ใช้แบบ ทส.1 และเก็บไว้ 
ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น แบบ ทส.1 แสดงดังต่อไปนี้ 

ภาคผนวก ข  
การรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ  

ข.1 แบบบนัทกึรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของแหลง่กําเนิดมลพิษ (ทส. 1) 

ข-1  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทีม่า   :   กฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เมษายน 2555 เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการเก็บสถติิและขอ้มลู การจัดทําบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
 ทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 39ก, วันที่ 4 พฤษภาคม 2555. 



 

   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล�อม  ข-2  
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 การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน ให้ใช้แบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แบบ ทส.2 แสดงดังต่อไปน้ี 

ข-3  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข.2 รายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบําบัดน้ําเสีย (ทส. 2) 



 

   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ข-4 

ทีม่า   :   กฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เมษายน 2555 เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการเก็บสถติิและขอ้มลู การจัดทําบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
 ทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 39ก, วันที่ 4 พฤษภาคม 2555. 



 

 

ภาคผนวก ค  
การบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง  

ค-1  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมา :  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2548  เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 113 ง, วันที่ 8 ธันวาคม 2548. 

ค.1  แบบบนัทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุน่ละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง  



 

 

ท่ีมา :  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2548  เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 113 ง, วันที่ 8 ธันวาคม 2548. 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ค-2  

ค.2  แบบบนัทึกข้อมูลผลการตรวจวัด สาํหรับกิจการโรงโม่บดหรือย่อยหิน โรงผลติปูนขาว โรงแต่งแร่ 



 

 

ทีม่า :  ประกาศกรมควบคุมมลพษิ (พ.ศ. 2548) ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2548  เรือ่ง วธิกีารตรวจวดัคา่ความทบึแสงของฝุ่ นละอองดว้ยเครือ่งวดัความทบึแสง.  
ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 122 ตอนที ่113 ง, วนัที ่8 ธนัวาคม 2548. 

ค-3  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ค.3  แบบบนัทึกข้อมูลผลการตรวจวัด สาํหรับทา่เรือขนถ่าย 



 

 

ท่ีมา :  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2548  เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 113 ง, วันที่ 8 ธันวาคม 2548. 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ค-4  

ค.4  แบบบนัทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง สาํหรบักิจการอ่ืนๆ 



 

 

ท่ีมา :  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจาก 
ท่าเรือด้วยเครื่องวัดความทึบแสง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 66 ง, วันที่ 2 เมษายน 2551. 

ค-5  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ค.5  แบบบนัทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุน่ละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ 



 

 

ท่ีมา :  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจาก 
ท่าเรือด้วยเครื่องวัดความทึบแสง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 66 ง, วันที่ 2 เมษายน 2551. 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ค-6  

ค.5  แบบบนัทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุน่ละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (ต่อ) 



 

 

ลําดับที ่ ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงาน ประเภทโรงงาน 
ค่าต่างๆ ของเครื่องมือ 
หรือเคร่ืองอุปกรณ์ 

พิเศษที่ต้องตรวจวดัตรวจวัด 
หมายเหตุ 

1. หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิต
ต่อหน่วย ต้ังแต่ 29 เมกกะวัตต์  
(MW) ขึ้นไป 

โรงงานลําดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ.2535) หรือโรงงานลําดับอ่ืนๆ 
ที่มีแหล่งกําเนิดมลพิษในทํานอง
เดียวกัน 

ความทึบแสง หรือ ฝุ่นละออง 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ออกไซด์ไนโตรเจน (NOX) ก๊าซ
ออกซิเจน (O2) 

1.) หากเชื้อเพลิงไม่มี           
   กํามะถันไม่ต้องตรวจ        
   SO2                                              
2.) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ 
   ธรรมชาติไม่ต้องตรวจวัด  
   SO2  และความทึบแสง    
   หรือฝุ่นละออง  

2. หม้อนํ้าหรือแหล่งกําเนิดความร้อนท่ีมีขนาด 
30 ตัน ไอน้ําต่อชั่วโมง หรือ 100 เมกกะ 
มิลเล่ียนบีทียู (MMBTU) ต่อชั่วโมงขึ้นไป 

โรงงานทุกลําดับตามกฎกระทรวง  
(พ.ศ. 2535) 

ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
และก๊าซออกซิเจน (O2) 

1.) หากเชื้อเพลิงไม่มี           
   กํามะถันไม่ต้องตรวจ        
   SO2                                              
2.) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ 
   ธรรมชาติไม่ต้องตรวจวัด  
   SO2  และความทึบแสง    
   หรือฝุ่นละออง  

3. หน่วยผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน
ปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ทุกขนาด ในส่วนของหม้อเผา (Kiln) 
และ Clinker cooler 

โรงงานลําดับที่ 57 ตามกระทรวง  
(พ.ศ. 2535)  

ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง - 

4. หน่วยผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ทุกขนาดในส่วนของ 
Recovery furnace Lime kiln Digestor 
Brown stock washer Evaporator และ 
Condensate stripper system 

โรงงานลําดับที่ 38 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535) 

ความทึบแสง หรือ ฝุ่งละออง 
และ Total Reduced Sulfur 
(TRS) 

- 

5. หน่วยกล่ันน้ํามันปิโตเลียมทุกขนาดในส่วน
ของ Fluid Catalytic Cracking  
Unit (FCCU) Fuel oil combustion unit 
Sulfur Recovery Unit (SRU) 

โรงงานลําดับที่ 49 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ.2535) 

สําหรับ FCCU : ความทึบ 
แสง หรือ ฝุ่งลออง              
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และ ก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ (CO) สําหรับ Fuel oil 
combustion unit : SO2  
และก๊าซออกซิเจน (O2) 
สําหรับ SRU : SO2 และ O2 

- 

6. หน่วยถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นตอนขนาด 100 
ตันต่อวันขึ้นไปในส่วนของ Electric arc 
Furnace หรือ Blast furnace หรือมีการ 
Preheat โดยนํ้ามันเตา หรือ ถ่านหินเป็น
แหล่งกําเนิดความร้อน 

โรงงานลําดับที่ 59 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535)  

ความทึบแสง หรือ ฝุ่นละออง - 

7. หน่วยถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิหลอม หล่อ 
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งไม่ใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้าในส่วนของการถลุงทองแดง 
หรือสังกะสีทุกขนาดที่ใช้ Roaster Dryer 
ของการถลุงทองแดง หรือ Sintering ma-
chine ของการถลุงสังกะสี 

โรงงานลําดับที่ 60 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535) 

สําหรับ Roaster : ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
สําหรับ Dryer ของการถลุง
ทองแดง : ความทึบแสง หรือฝุ่
งละออง สําหรับ Sintering 
machine ของการถลุง
สังกะสี : ความทึบแสง หรือ 
ฝุ่นละออง 

- 

8. หน่วยหลอมตะกั่วทุกขนาดที่ใช้ Furnace 
Sintering machine หรือ Converter 

โรงงานลําดับที่ 60 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535) 

ความทึบแสง หรือ ฝุ่นละออง 
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) 

- 

9. หน่วยเตาเผาเพ่ือปรับคุณภาพของเสียรวม
ในส่วนของเตาเผาทุกขนาด 

โรงงานลําดับที่ 101 ตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

ก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
และอุณหภูมิ 

- 

10. หน่วยผลิตกรดกํามะถันทุกขนาด โรงงานลําดับที่ 42 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535) หรือ  
โรงงานลําดับอ่ืนๆ ที่มีแหล่งกําเนิด
มลพิษในทํานองเดียวกัน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) - 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) , ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เรื่อง กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องติดตัง้ 

        เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอัตโนมัติ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 7 ง , 22 มกราคม พ.ศ.2545               

ง-1  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ภาคผนวก ง   

ง.1  โรงงานท่ีต้องติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครือ่งอุปกรณ์พเิศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ CEMS) 



 

 

 

     ง.2  การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS)  
 

1.) กําหนดให้เป็นระบบส่ือสารผ่านดาวเทียมหรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์หรือระบบส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
2.) โรงงานในพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดงนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  

(เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก) นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปท่ีศูนย์รับข้อมูลสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3.) โรงงานท่ีมีเงื่อนไขการอนุญาต ให้ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง ที่ต้ังอยู่นอก
เขตนิคมอุตสาหกรรมในตําบลมาบตาพุดและตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปท่ีศูนย์รับข้อมูล สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4.) สําหรับโรงงานท่ีมีเงื่อนไขการอนุญาต ให้ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์ พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ที่ต้ัง
ในพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจาก ข้อ 2 และข้อ 3 ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปท่ีศูนย์รับข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ 

5.) รายละเอียดการเช่ือมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง (CEMS) ให้เป็นดังน้ี 
          5.1) ข้อมูลทั่วไป 
           ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง (CEMS) เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือรองรับการรายงานข้อมูลการระบาย

มลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการเช่ือมต่อระบบเพ่ือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์รับข้อมูล ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดตามข้อ 2 ข้อ 3 
และข้อ 4 และโรงงานท่ีต้องติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษ และเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองอุปกรณ์เพ่ิมเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
กําหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 
2544 

          5.2) คุณลักษณะเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเช่ือมโยง CEMS 
          คุณลักษณะเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเช่ือมโยง CEMS เป็นดังน้ี 

      (1.) มี Modem ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด หรือมีช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่าย Internet ที่สามารถเช่ือมโยงได้ตลอดเวลา 
      (2.) มีระบบสัญญาณเตือนเม่ือค่าที่วัดได้เกินกว่าค่าที่กําหนด และต้องส่งข้อมูลให้กับศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดได้ทันที 
       (3.) สามารถส่งข้อมูลปัจจุบันอย่างต่อเนื่องให้กับศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดได้ 
       (4.) สามารถเก็บข้อมูล (History) ได้อย่างน้อย 30 วัน และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดได้  

                เมื่อมีการร้องขอ 
          5.3) การเช่ือมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง (CEMS) ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมได้ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ืองแล้ว โรงงานจะต้อง

แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   ติดต่อศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ชื่อและทะเบียนโรงงาน 
- รายละเอียดปล่องและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ติดต้ัง 
- ค่าที่ทําการตรวจวัด (Parameters) 
- รายละเอียดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
- เบอร์โทรศัพท์ของโรงงานที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเช่ือมโยงของศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
- ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

  เมื่อศูนย์รับข้อมูลพร้อมสําหรับการเช่ือมโยงระบบแล้ว โรงงานจะต้องทําการทดสอบระบบและส่งข้อมูลให้ศนูย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดทันที ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป. 

 
ที่มา :  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เร่ือง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ    

   อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 196 ง , 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ง-2  



 

 

ภาคผนวก จ 
 จ.1  ดัชนีคณุภาพอากาศ 

ดัชนคีณุภาพอากาศท่ีใชอ้ยู่ในประเทศไทย คํานวณโดยเทียบจากมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของสารมลพษิทาง                    

 อากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ท้ังนี้

ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีคํานวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุดจะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต้ังแต่ 0 ถึง มากกว่า 300 ซ่ึงแต่ระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์                  

เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางท่ี จ.1 - 1 ) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีคา่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 

คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศท่ัวไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ มีคา่

มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ตารางท่ี จ.1 - 1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสําหรับประเทศไทย 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

         การคํานวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท (i) 
             จะคํานวณจากคา่ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า              
 ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศท่ีระดับต่างๆ (ตารางท่ี จ.1 - 2)  
  
 
 
 
 

 กําหนดให้ 
  Xi  =  ความเข้มเข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด 
  Xij  =  ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศท่ีเป็นค่าํตํ่าสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Xi นั้น 
  Xij+1  =  ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศท่ีเป็นคา่สูงสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Xi นั้น 
  Ii  =  ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ 
  Iij  =  ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศท่ีเป็นค่าตํ่าสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Ii นั้น 
  Iij+1  =  คา่ดัชนีย่อยคุณภาพอากาศท่ีเป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Ii นั้น 
  AQI  =  ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI ความหมาย สีท่ีใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 

0-50 คุณภาพดี ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

51-100 คุณภาพปานกลาง เขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

101-200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เหลือง  ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคาร 

       บุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทํากิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 

201-300   มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก   ส้ม    ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคารบุคคลทั่วไป   
 โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทาํกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 

มากกว่า 
300   

อันตราย   แดง    บุคคลทัว่ไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคาร 
 สําหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 

 

จ-1  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 

 

  

 ตารางท่ี จ.1 - 2 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศท่ีเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI 
PM10 (24 ชม.) O3 ( 1 ชม.) SO2 (24 ชม.) NO2 ( 1 ชม. ) CO ( 8 ชม.) 

มคก./ลบม. มคก./ลบม. ppb มคก./ลบม. ppb มคก./ลบม. ppb มคก./ลบม. ppm 

50 40 100 51 65 25 160 85 5.13 4.48 
100 120 200 100 300 120 320 170 10.26 9.00 
200 350 400 203 800 305 1,130 600 17.00 14.84 

300 420 800 405 1,600 610 2,260 1,202 34.00 29.69 

400 500 1,000 509 2,100 802 3,000 1,594 46.00 40.17 
500 600 1,200 611 2,620 1,000 3,750 1,993 57.50 50.21 

  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จ-2  

ที่มา :   กรมควบคุมมลพิษ อ้างถึง United States Environmental Protection Agency. July 1999. Guildline for reporting of Daily Air Quality Air 
Quality - Air Quality Index (AQI). 40 CFR Part 58 Appendix G. 

   

หมายเหตุ :   ประชาชนกลุม่เสีย่ง หมายความวา่ ประชาชนทีอ่าจเสีย่งตอ่การไดร้บัผลกระทบตอ่สขุภาพจาก PM10  ได้แก่ ผู้สูงอาย ุ(>60 ปขีึน้ไป) เด็กเล็ก (0-5 ป)ี 
 หญงิต้ังครรภ ์ผู้ปว่ยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และผูป้ว่ยเร้ือรังอ่ืนๆ เปน็ต้น 

    วิธีการตรวจวัดคา่ PM10 เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 
    ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติตามคําแนะนําในประกาศฉบับนี้ 
 
ที่มา :   ประกาศกรมอนามัย เร่ือง มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 

ระดับฝุ่นละออง PM10  
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.) ระดับของผลกระทบ ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ 

0-50 ปลอดภัย (สีฟ้า) ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

51-120 เฝ้าระวัง (สเีขียว) 
 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
 อาจมีอาการเบ้ืองต้น ได้แก่ อาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไอ หายใจลําบาก)    
 ระคายเคืองตา 

121-350 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
(สีเหลอืง) 

 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
 มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไอ หายใจลาํบาก) ตาอักเสบ มีอาการแน่นหน้าอก    
 ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่ปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยงา่ย 
 ประชาชนทั่วไป 
 อาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไอ หายใจลําบาก) ระคายเคืองตา 

351-420   มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก  
(สีส้ม)  

 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
 - มีอาการหอบหืด เพ่ิมความรุนแรงของอาการทางระบบทางเดินหายใจ และอาการระบบหัวใจ   
   และหลอดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ แน่นหน้าอก คลืน่ไส้ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ 
   เวียนศีรษะ มองไม่ชัด ตาอักเสบ 
 - ผู้ป่วยที่มีอาการทางหัวใจและปอด หรือผู้สูงอายุ มีความเส่ียงต่อหัวใจวายเฉียบพลัน 
 - หญิงตั้งครรภ์หากได้รับสัมผัสในระยะยาวมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะน้ําหนักแรกคลอดของ 
   ทารกน้อย 
 ประชาชนทั่วไป 
 มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน ระคายเคืองตา 

มากกว่า 420   มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง 
(สีแดง) 

 มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงจนอาจเสียชีวิต ทั้งในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป 
 - ประชาชนกลุ่งเสีย่งมีโอกาสต่อหัวใจวายเฉียบพลัน หญิงตั้งครรภ์หากได้รับสัมผัสในระยะยาว 
   ทําให้เกิดภาวะน้าํหนักแรกคลอดของทารกน้อยกว่าปกติ 
 - ประชาชนทั่วไป มีอาการหอบหืด ปอดอักเสบ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และระบบ 
   หัวใจและหลอดเลือด แน่นหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยงา่ย อ่อนเพลีย ปวด 
   ศีรษะ เวียนศีรษะ มองไม่ชัด หรือหากได้รับในระยะเวลานานอาจเป็นโรคมะเร็งปอดได ้

ตารางท่ี จ.1 - 3 ค่ามาตรฐานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง (PM10) ตามประกาศกรมอนามัย 



 

 จ-3 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล  (Marine Water Quality Inbox : MWQI)  

  เป็นเคร่ืองมือท่ีกรมควบคุมมลพิษพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ําทะเลโดยรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดยคํานวณ

 จากข้อมูลคุณภาพน้ําทะเล 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส              

 (PO3-4 - P) ไนเตรต - ไนโตรเจน (NO3 - N) อุณหภูมิ (Temp) สารแขวนลอย (SS) ความเป็นกรด -ด่าง (pH) แอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3-N) 

 อย่างไรก็ตามหากคุณภาพน้ําทะเลมีปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสารเป็นพิษ (Toxic elements) เช่น ปรอท (Hg) , แคดเมียม (Cd) 

 โครเมียมรวม (Total Cr) , โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ( Cr+6 )  , ตะกัว่ (Pb) , ทองแดง (Cu) , ไซยาไนด์ (CN- ) และพซีีบ ี (PCBs) เกนิมาตรฐาน  

 คุณภาพน้ําทะเลจะมีค่าเป็น “0”  โดยทันที 

  แนวคดิของดัชนเีชงิตัวเลขมาใชใ้นการประเมินสถานการณดั์ชนดัีงกลา่วเปน็ตัวเลขท่ีไม่มีหนว่ย มีคา่ 0-100 แสดงถึงคณุภาพนํ้าทะเล 5 

 ระดับดังนี ้
เกณฑ์คุณภาพน้ํา คะแนนรวม 

ดีมาก >90-100 
ดี >80-90 

พอใช้ >50-80 
เสื่อมโทรม >25-50 

เสื่อมโทรมมาก 0-25 

จ.2 ดัชนคีุณภาพน้าํ  

 ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index :WQI)  

 แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ําในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์ ได้แก่  

 1. ออกซิเจนละลาย(DO) ใช้ในการประเมินประเภทแหล่งน้ําผิวดิน สามารถบ่งชี้ถึงความเหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําท่ัวไป 

โดยรวมของแหล่งน้ํามีปัจจัย หลายอย่าง ท่ีทําให้มีค่ามากข้ึนหรือน้อยลง ท้ังนี้น้ําเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆก็เป็นปัจจัยหนึ่ง 

 2. ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ใช้ในการประเมินประเภทแหล่งน้ําผิวดิน สามารถบ่งชี้ถึงความสกปรกของแหล่งน้ํา 

สาเหตุสําคัญคือน้ําเสียของแหล่งกําเนิดจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

 3. การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) ใช้ในการประเมินประเภทแหล่งน้ําผิวดิน สามารถบ่งชี้ถึงการปนเปื้อน

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจากธรรมชาติโดยครอบคลุมถึงกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม จากสิ่งขับถ่ายในลําไส้ของสัตว์เลือดอุ่น ใช้วิเคราะห์ร่วมกับ FCB 

 4. การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (PCB) ใช้ในการประเมินประเภทแหล่งน้ําผิวดินสามารถบ่งชี้ถึงการปนเปื้อน

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจากสิ่งขับถ่ายในลําไส้ของสัตว์เลือดอุ่นท่ีสําคัญคือ คน และหมู สาเหตุสําคัญคือน้ําเสียจากชุมชน ฟาร์มหมู 

 5. แอมโมเนีย(NH3 - N)  สามารถบ่งชี้ถึงการปนเปือ้นน้ําเสียจากกิจกรรมมนุษย์ได้แก่ การขับถ่าย ปุ๋ยจากการเกษตร อาหารสัตว์น้ํา

ท่ีเหลือตกค้าง 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา คะแนนรวม 
ดีมาก 91-100 
ดี 71-90 

พอใช้ 61-70 
เสื่อมโทรม 31-60 

เสื่อมโทรมมาก 0-30 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) 

 http://iwis.pcd.go.th/first_page/wqi_online.php 

ตารางกําหนดดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) เทียบกับเกณฑ์ 



 

 

 



 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

http://env.egat.co.th 
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