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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานประกอบการเก่ียวกับ
การทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  มลพิษที่เกิดขึ้น  และเทคโนโลยี
การบําบัดน้ําเสีย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“สถานประกอบการเกี่ยวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่จัดหาน้ํา  

ทําน้ําให้บริสุทธิ์  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  เฉพาะที่ใช้น้ําทะเลเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต  และระบายน้ําทิ้งลงสู่ทะเล 

“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตของสถานประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืด
จากน้ําทะเล  ที่จะระบายลงสู่ทะเล   

ข้อ ๒ กําหนดความเร็วของน้ําบริเวณที่สูบเพื่อผลิตจะต้องไม่เกิน  ๐.๑  เมตรต่อวินาที  
ปริมาตรในการสูบน้ําต้องไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของบริเวณชายฝั่ง  และกําหนดให้ตําแหน่ง 
ที่สูบน้ําจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ําที่มีขนาดใหญ่กว่า  ๙.๕  มิลลิเมตรเข้าสู่ระบบ   

ข้อ ๓ กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืด
จากน้ําทะเล  ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าตั้งแต่  ๖  ถึง  ๘.๕ 
  ๓.๒ ของแข็งจมตัว  (Settleable  Solids)  ไม่เกิน  ๒  มิลลิลิตรต่อลิตร   
  ๓.๓ ความขุ่น  (Turbidity)  ไม่เกิน  ๑๐๐  เอ็นทียู  (Nephelometric  Turbidity  

Unit,  NTU) 
  ๓.๔ คลอรีนอิสระ  (Free  Chlorine)  ไม่เกิน  ๐.๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๓.๕ ทีเคเอ็น  (Total  Kjeldahl  Nitrogen)  ไม่เกิน  ๑๐  มิลลกิรัมต่อลิตร 
ข้อ ๔ การจัดการน้ําทิ้งจากสถานประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเลให้ใช้วิธีการ

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้ 
  ๔.๑ การระบายน้ําทิ้งด้วยท่อลอดลงสู่ทะเล  (outfall)  โดยจะต้องมีวิธีการเจือจางน้ําทิ้ง

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้   
   (๑) การใช้หัวปล่อยแบบหลายช่อง  (multiport  diffusers)   
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   (๒) การสูบน้ําทะเลมาผสมก่อนปล่อยโดยมีอัตราส่วนการเจือจางระหว่าง 
น้ําทะเลต่อน้ําทิ้งไม่น้อยกว่า  ๒๐  ต่อ  ๑   

   (๓) การระบายร่วมกับน้ําระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ําทะเลในการ
ระบายความร้อน  (co  location) 

   ทั้งนี้  ตําแหน่งระบายน้ําทิ้งจะต้องมีการไหลเวียนของน้ําทะเลที่ดี  โดยไม่เป็น
จุดอับน้ําและไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ําทิ้งในระยะ  ๕๐  เมตรตามทิศทางการไหล  โดยไม่ให้นํากากตะกอน
หรือน้ําล้างย้อน  (Backwash)  มาระบายร่วมกัน   

  ๔.๒ การระบายน้ําทิ้งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางรวมกับน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทอื่น  ๆ 

  ๔.๓ การบําบัดน้ําเสียด้วยการระเหยแห้งโดยไม่ระบายนํ้าทิ้ง  เช่น  การใช้บ่อผึ่ง  
(solar  pond) 

ข้อ ๕ ในกรณีการระบายน้ําทิ้งด้วยท่อลอดลงสู่ทะเล  กําหนดให้มีพื้นที่ผสมน้ํา  (mixing  zone)  
รอบจุดระบายน้ําทิ้งเป็นรัศมี  ๑๐๐  เมตร  ในทุกทิศทาง  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ของแหล่งรองรับ  โดยพื้นที่ผสมน้ําจะต้องมีคุณภาพน้ําโดยเฉลี่ย  ดังนี้ 

  ๕.๑ ค่าความเค็มบริเวณภายในขอบเขตของพื้นที่ผสมน้ํา  (mixing  zone)   
จะต้องเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  ๕  ในหน่วย  Practical  Salinity  Unit  (PSU)  จากสภาพธรรมชาติ 

  ๕.๒ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ เกิน  ๐ .๕  หน่วย   
จากสภาพธรรมชาติ 

  ๕.๓ ไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่พึงรังเกียจ  เช่น  สิ่งแขวนลอย  ฟองโฟม  ความขุ่น  สี   
หรือคราบนํ้ามัน  ในพื้นที่ผสมน้ําจนกระทั่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติ  ก่อให้เกิด 
ความเดือดร้อนรําคาญ  หรือผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์แหล่งน้ํา 

  ๕.๔ คุณภาพน้ําบริเวณขอบของพื้นที่ผสมน้ําจะต้องเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ 
หรือเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่กําหนดในบริเวณน้ัน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  
ตามข้อ  2  ข้อ  ๓  และคุณภาพน้ําในพื้นที่ผสมน้ําตามข้อ  ๕  ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ ความเร็วของน้ํา  ให้ใช้เคร่ืองวัดความเร็วน้ํา  (current  meter)  ณ  บริเวณ
ที่สูบเพื่อผลิต  ใช้วิธีการคํานวณ  หรือวิธีการอื่นใดที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

  ๖.๒ ความเป็นกรดและด่าง  ให้ใช้เคร่ืองวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา  (pH  Meter)  
ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า  ๐.๑  หน่วย 

  ๖.๓ ของแข็งจมตัว  ให้ใช้วิธีตกตะกอนด้วยกรวยอิมฮอฟฟ์  (Imhoff  Cone)   
หรือกระบอกตวงปริมาณ  ๑  ลิตร  เป็นเวลา  ๑  ชั่วโมง 

  ๖.๔ ความขุ่น  ให้ใช้วิธีเนฟฟีโลเมตริก  (Nephelometric  Turbidity  Unit) 
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  ๖.๕ ความเค็ม  ให้ใช้วิธีคํานวณจากการผลตรวจวัดค่าการน้ําไฟฟ้าด้วยอิเล็กทริคอล  
คอนดักติวิตี  อิเล็กโทรด  (Electrical  Conductivity  Electrode) 

  ๖.๖ คลอรีนอิสระ  ให้ใช้วิธีไตเตรท  (Titrimetric  Method)  หรือวิธีเทียบสี  
(Colorimetric  Method) 

  ๖.๗ ทีเคเอ็น  ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล  (Kjeldahl) 
ข้อ ๗ วธิีตรวจสอบมาตรฐานน้ําทิ้งจากสถานประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  

ตามข้อ  2  ข้อ  ๓  และคุณภาพนํ้าในพื้นที่ผสมน้ําตามข้อ  ๕  ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย
ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  หรือ  Standard  Methods  for  the  Examination  
of  Water  and  Wastewater  ซึ่ง  American  Public  Health  Association,  American  Water  
Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  
หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๘ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถาน
ประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  ตามข้อ  ๓  และคุณภาพน้ําในพื้นที่ผสมน้ําตามข้อ  ๕   
ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง  ให้เก็บแบบจ้วง  (grab  sample)  ในจุดระบายทิ้ง 
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของนํ้าทิ้งที่ระบาย 
ออกจากสถานประกอบการเก่ียวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บ 
แบบจ้วงทุกจุด   

  ๘.๒ การเก็บตัวอย่างน้ําในพื้นที่ผสมน้ํา  (mixing  zone)  ให้เก็บแบบผสมรวม  
(composite  sample)  ในบริเวณห่างจากจุดปล่อยสุดท้าย  ๑๐  ๔๐  และ  ๑๐๐  เมตร  ในทิศทาง
แนวท่อและทิศทางก่ึงหนึ่งระหว่างทิศทางแนวท่อกับสิ่งกีดขวางหรือฝั่ง  ไปทางด้านขวาและซ้าย  ในระยะ  
๑๐  ๔๐  และ  ๑๐๐  เมตร  รวม  ๙  บริเวณ  หรือมากกว่า  โดยเก็บแต่ละบริเวณใน  ๓  ระดับความลึก  
ได้แก่  ที่ระยะ  ๕๐  เซนติเมตรจากผิวน้ํา  ที่ก่ึงกลางความลึกน้ํา  และที่ระยะ  ๕๐  เซนติเมตรจากพื้นน้ํา  
รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า  ๑๘  จุดเพื่อนํามาผสมกัน   

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


