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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
โดยที่ เป็ น การสมควรกํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากโรงงานผลิ ต เยื่ อ และ
โรงงานผลิตกระดาษ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต มลพิษที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยี
การบําบัดน้ําเสีย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑.๗ และข้อ ๔.๕ แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ําทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุม
การระบายน้ํ าทิ้ งที่ กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม ฉบั บที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“โรงงานผลิตเยื่อ” หมายความว่า โรงงานผลิตเยื่อ การทําเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น ในลําดับที่ ๓๘ (๑)
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“โรงงานผลิตกระดาษ” หมายความว่า โรงงานผลิตกระดาษ การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือ
กระดาษที่ ใช้ ในการก่ อ สร้ างชนิ ด ที่ ทํ าจากเส้ น ใย (Fibre) หรือ แผ่ น กระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
ในลําดับที่ ๓๘ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“โรงงานปรับคุ ณภาพของเสี ยรวม” หมายความว่า โรงงานปรับคุ ณภาพของเสี ยรวม (Central
Waste Treatment Plant) ในลําดับ ที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่ รับ น้ํ าเสียเฉพาะจาก
โรงงานผลิตเยื่อ หรือโรงงานผลิตกระดาษ หรือทั้ง ๒ อย่าง
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่เกิดจากการประกอบกิจการ น้ําจากการใช้น้ําของคนงาน หรือน้ํา
จากกิจกรรมอื่นในโรงงานผลิตเยื่อ โรงงานผลิตกระดาษ หรือโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ที่จะระบาย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้กําหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อไว้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕ ถึง ๙.๐
๓.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
๓.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๖๐๐ เอดีเอ็มไอ
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๓.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่า ดังนี้
(๑) กรณีระบายลงแหล่งน้ํา ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) กรณี ระบายลงแหล่ งน้ํ าที่ มี ค่ าของแข็ งละลายน้ํ าทั้ งหมดเกิ นกว่ า ๓,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในน้ําทิ้งที่จะระบายได้ ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๓.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๓.๖ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๓.๗ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๓.๘ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๔ ให้กําหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานผลิตกระดาษไว้ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕ ถึง ๙.๐
๔.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
๔.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๓๕๐ เอดีเอ็มไอ
๔.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่า ดังนี้
(๑) กรณีระบายลงแหล่งน้ํา ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) กรณี ระบายลงแหล่งน้ําที่มีค่าของแข็งละลายน้ํ าทั้งหมดเกินกว่า ๓,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในน้ําทิ้งที่จะระบายได้ ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลาย
น้ําทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔.๖ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔.๗ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔.๘ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๕ ให้กําหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมไว้
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕ ถึง ๙.๐
๕.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
๕.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๓๕๐ เอดีเอ็มไอ
๕.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่า ดังนี้
(๑) กรณีระบายลงแหล่งน้ํา ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๒) กรณี ระบายลงแหล่งน้ําที่มีค่าของแข็งละลายน้ํ าทั้งหมดเกินกว่า ๓,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในน้ําทิ้งที่จะระบายได้ ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕.๖ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕.๗ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕.๘ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๖ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ให้เป็น
ดังต่อไปนี้
๖.๑ จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
หรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานผลิตเยื่อ โรงงานผลิตกระดาษ หรือ
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
๖.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตาม ๖.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sample)
ข้อ ๗ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ให้ใช้วิธี ดังต่อไปนี้
๗.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH Meter)
ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า ๐.๑ หน่วย
๗.๒ อุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทําการเก็บตัวอย่าง
๗.๓ สี ให้ใช้วิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
๗.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๗.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber
Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๗.๖ บีโอดี ให้ใช้วิธีการบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน
และหาค่ าออกซิ เจนละลายด้ วยวิ ธี เอไซด์ โมดิ ฟิ เคชั่ น (Azide Modification) หรื อวิ ธี เมมเบรนอิ เลคโทรด
(Membrane Electrode)
๗.๗ ซีโอดี ให้ใช้วิธีย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียม ไดโครเมต (Potassium Dichromate)
๗.๘ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)
ข้อ ๘ รายละเอียดของวิธีตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ํา
และน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater ซึ่ ง American Public Health Association, American Water
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Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากํ าหนดหรือ ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

