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กิจกรรมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายในบ่อที่เตรียมไว้โดยทั่วไปจะประกอบด้วย
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ตรวจสอบขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ชัดเจน หรือกรณีไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าบ่อไหนเป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย
บ่อไหนเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทําให้ยากต่อการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งไปตรวจสอบเพื่อบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
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ประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” สําหรับให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
โดยหวังว่าคู่มือฯ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่จะต้องปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย และ
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ที่สนใจนําไปใช้ประกอบการดําเนินงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ทางเว็บไซต์สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
http://wqm.pcd.go.th/water
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บทที่ ๑
บทนํา
สัตว์น้ําจัดว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญแหล่งหนึ่ง มีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ ทั้งยังเป็น
อาหารที่ย่อยง่าย มีรสชาติดี สามารถนํามาปรุงอาหารได้หลายชนิด แต่เนื่องจากจํานวนประชากรโลก ความเจริญของ
บ้านเมือง และวิ ธีการจั บสั ตว์น้ําจากวิ ธีการง่ ายๆ มาใช้ เครื่องมื อที่ทันสมัยเพื่อให้ จับสั ตว์น้ําได้ปริ มาณมากขึ้ น
ซึ่งเกินกว่าศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ํา ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ําตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีการระบายน้ําทิ้ง ทั้งจาก
การเปลี่ยนถ่ายน้ําระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อให้สัตว์น้ํามีการเจริญเติบโต หรือในช่วงการจับสัตว์น้ําเพื่อนําไปเพาะเลี้ยง
ในบ่อเพาะเลี้ยงอื่นหรือเพื่อจําหน่าย ซึ่งปริมาณมลพิษในน้ําทิ้งที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
อาจส่งผลกระทบให้คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําลดต่ําลง หรือหากมีการระบายไหลล้นเข้าพื้นที่เพาะปลูกบริเวณข้างเคียง
อาจส่งผลกระทบต่อพืชที่เพาะปลูกนั้นให้มีผลผลิตลดต่ําลงหรือเป็นอันตรายต่อพืชได้ ผลจากการระบายน้ําทิ้งดังกล่าว
ทําให้เกิดการร้องเรียนหรือเกิดการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งบางครั้งผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุ
จากน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
และผู้เสียหาย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษและหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมคุณภาพของน้ําทิ้งนั้น
ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ละประเภทกําหนด แต่เนื่องจากสัตว์นา้ํ
ที่เพาะเลี้ยงมีหลายประเภททั้งสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ํากร่อย และสัตว์น้ําจืด เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึง่ มีหน้าทีใ่ นการ
บังคับใช้กฏหมายต้องสามารถจําแนกประเภทของสัตว์น้ํา สามารถพิจารณาได้ว่าขนาดของพื้นที่บ่อนั้นเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษหรือไม่ และหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจะใช้มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือไม่และหากใช้จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งฯ ประเภท
ใด แต่เนื่องจากพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์น้ํา และการตรวจสอบน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภท
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแตกต่างกัน ทําให้การตรวจสอบน้ําทิ้งมีบรรทัดฐานแตกต่างกัน
ตามความรู้ ความเข้าใจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษนั้น
ดังนั้น เนื้อหาในคู่มือการตรวจสอบน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จัดทําขึน้
เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการตรวจสอบน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภท
บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น สามารถจํ า แนกประเภทของสั ต ว์ น้ํ า ขนาดของพื้ น ที่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง การพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสีย และการจัดการน้ําทิ้งภายใน
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ลักษณะของการเลี้ยง ช่วงระยะเวลาของการเลี้ยง ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการในการเก็บตัวอย่าง
น้ําทิ้ง การเก็บรักษาและการขนส่งตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อนําไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษและมีการระบายน้ําทิ้งออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้คําแนะนําในเรื่อง
ของการจัดการน้ําทิ้งที่เหมาะสมสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ละประเภทให้กับผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

บทที่ ๒
ประกาศกระทรวงฯ คําสําคัญที่เกี่ยวข้องและความหมาย
๒.๑ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศที่เกี่ยวข้องกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจํานวน
๖ ฉบับคือ กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ํากร่อย และสัตว์น้ําจืด) เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ๑ ๓ และ ๕) และกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ภาคผนวก ๒ ๔ และ ๖) ซึ่งเนื้อหาของประกาศทั้ง ๖ ฉบับ
สามารถสรุปได้ดังนี้
๒.๑.๑ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
๒.๑.๒ ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
น้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ดัชนีคุณภาพน้ํา
ค่ามาตรฐานที่กําหนด
(หน่วย)
๒๐
บีโอดี (มก./ล.)
๗๐
สารแขวนลอย (มก./ล.)
๑.๑
แอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล.)
๔.๐
ไนโตรเจนรวม (มก./ล.)

วิธีการตรวจวัด

Azide modification ที่ ๒๐°c ๕ วัน
กรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน ๑.๒ ไมโครเมตร
Modified Indophenols Ble
ผลรวมของไนโตรเจนละลายและไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกัน โดยการหาค่า
ก) ไนโตรเจนละลายให้ใช้วิธี Perslfate Digestion
ข) ไนโตรเจนแขวนลอย ให้ใช้วิธีวัดสารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้ว ขนาด
ตากรองไม่เกิน ๐.๗ ไมโครเมตร และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Nitrogen Analyzer
๐.๔
ฟอสฟอรัสรวม (มก./ล.)
Ascorbic Acid Method
๖.๕-๙.๐
ความเป็นกรดและด่าง
เครื่อง pH Meter แบบ Electrometric Method
๐.๐๑
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (มก./ล.)
Methylene Ble
หมายเหตุ : ใช้บังคับกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่มีขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป

-๔๒.๑.๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
๒.๑.๔ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กําหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย รายละเอียดดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
ดัชนีคุณภาพน้ํา
(หน่วย)
บีโอดี (มก./ล.)
สารแขวนลอย (มก./ล.)

ค่ามาตรฐานที่กําหนด
< ๑๐ ไร่
≥ ๑๐ ไร่
๒๐
๗๐

วิธีการตรวจวัด

Azide modification ที่ ๒๐ °c ๕ วัน
กรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน ๑.๒
ไมโครเมตร
๑.๑
แอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล.)
Modified Indophenols Ble
๔.๐
ไนโตรเจนรวม (มก./ล.)
ก) ผลรวมของไนโตรเจนละลายที่ตรวจวัดด้วยวิธี Perslfate
Digestion และ ไนโตรเจนแขวนลอย ตรวจวัดด้วยวิธีวัด
สารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน
๐.๗ ไมโครเมตร และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Nitrogen
Analyzer หรือ
ข) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปที เคเอ็นที่ตรวจวัดด้วยวิธี
Kjeldahl Method และ ค่าไนไตรท์และไนเตรทที่
ตรวจวัดด้วยวิธี Cadmim Redction หรือ
ค) วิธี Hight-temperatre Catalytic Oxidation
๐.๔
ฟอสฟอรัสรวม (มก./ล.)
Ascorbic Acid Method
๖.๕-๘.๕
๖.๕-๘.๕ เครื่อง pH Meter แบบ Electrometric Method
ความเป็นกรดและด่าง
ให้มีค่าสูงกว่าความเค็มของแหล่ง Electrical Condctivity หรือ Density
ความเค็ม
รองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐
หมายเหตุ : บังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยทุกขนาดที่มีขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป ยกเว้น บ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํากร่อยที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงต่ํากว่า ๑๐ ไร่ ให้ควบคุมเฉพาะค่าความเป็นกรดและด่าง และค่าความเค็ม

-๕๒.๑.๕ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมได้ กํ าหนดให้ บ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ดเป็ น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒) และได้กําหนดประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ไว้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภท ก ข
และ ค รายละเอียดดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ประเภทของ
ความหมาย
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ประเภท ก
บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินพืชเป็นอาหารทุกชนิด ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยไม่มีการเติม
สารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยง
ดังกล่าว
ประเภท ข
บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินเนื้อเป็นอาหารทุกชนิด หรือสัตว์น้ําอื่นๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร
ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มี
ค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว
ประเภท ค
บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดซึ่งมีการใช้สารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่ มี
ค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใดเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับค่าความเค็มของน้ําที่ใช้เพาะเลี้ยง
ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ
หมายเหตุ : บั งคั บใช้ กับบ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ํ าจื ดประเภท ก และประเภท ข ที่ มีขนาดพื้ นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้ งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ้นไป
และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ทุกขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยง

๒.๑.๖ ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
น้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุหนึง่ ที่
ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กําหนดมาตรฐานควบคุม
คุณภาพของน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด รายละเอียดดังตารางที่ ๔

-๖ตารางที่ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ดัชนีคุณภาพน้ํา
(หน่วย)
ค่าบีโอดี (มก./ล.)
ค่าสารแขวนลอย (มก./ล.)
ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล.)
ค่าไนโตรเจนรวม (มก./ล.)

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท
ก
ข
ค
≥ ๑๐
≥ ๑๐
< ๑๐
≥ ๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
-

๑.๑
๔.๐

-

๑.๑
๔.๐

วิธีการตรวจวัด
Azide modification ที่ ๒๐°c ๕ วัน
กรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน
๑.๒ ไมโครเมตร
Modified Indophenols Ble
ก) ผลรวมของไนโตรเจนละลายที่ ตรวจวั ดด้ วยวิ ธี
Perslfate Digestion และ ไนโตรเจนแขวนลอย
ตรวจวัดด้วยวิธีวัดสารแขวนลอยบนแผ่นกรองใย
แก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน ๐.๗ ไมโครเมตร และ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Nitrogen Analyzer หรือ
ข) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นที่ตรวจวัดด้วย
วิธี Kjeldahl Method และ ค่าไนไตรท์และไนเต
รทที่ตรวจวัดด้วยวิธี Cadmim Redction หรือ
ค) วิธี Hight-temperatre Catalytic Oxidation
Ascorbic Acid Method
เครื่อง pH Meter แบบ Electrometric Method
Electrical Condctivity

๐.๕
๐.๕
ค่าฟอสฟอรัสรวม (มก./ล.)
- ๖.๕-๘.๕
๖.๕-๘.๕
ค่าความเป็นกรดและด่าง
๐.๗๕
ค่าสภาพนําไฟฟ้า ที่ ๒๕°c
(เดซิซีเมน/ม.)
หมายเหตุ : บังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดทุกประเภทที่มีขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป ยกเว้น บ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดประเภท ค ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงต่ํากว่า ๑๐ ไร่ ให้ควบคุมเฉพาะค่าความเป็นกรดและด่าง และค่าสภาพนําไฟฟ้า

๒.๒ คําสําคัญและความหมาย
คําสําคัญและความหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มี ๒ ประเภท คือ
ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทั้ง ๖ ฉบับ) และทางวิชาการ โดยรายละเอียด
ของคําสําคัญและความหมายที่เกี่ยวข้องของทั้ง ๒ ประเภท มีดังนี้
๒.๒.๑ คําสําคัญและความหมายทางกฎหมาย
(๑) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง หมายถึง พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ ยงสั ตว์น้ําเค็มหรือสัตว์น้ํากร่อยในบริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในเขตที่ดิน
ชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย หมายถึง พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยหรือสัตว์น้ําเค็มแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

-๗(๓) บ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ด หมายถึ ง พื้ นที่ ที่ ปรั บให้ ขั งน้ํ าได้ โดยวิ ธี การต่ าง ๆ เพื่ อ
การเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแต่ไม่รวมถึงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีประกาศของรัฐมนตรี
กําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษไว้แล้ว
(๔) พื้นที่บ่อ หมายถึง พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบายน้ํา
(๕) สัตว์น้ํา หมายถึง สัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น ปลา กุ้ง หอย เต่า จระเข้ รวมถึงสัตว์น้ํา
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(๖) น้ํ าทิ้ ง หมายถึ ง น้ําที่ ผ่านระบบบํ าบัดน้ําเสี ยแล้ วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ละประเภทตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด
(๗) น้ํ าเสี ย หมายถึ ง ของเสี ยที่ อยู่ ในสภาพที่ เป็ นของเหลว รวมทั้ งมวลสารที่ ปะปน
หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น น้ําที่ไม่ต้องการ หรือน้ําใช้แล้วและระบายทิ้ง
(๘) เจ้ าพนั กงานควบคุ มมลพิ ษ หมายถึ ง ผู้ ซึ่ งรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งให้ ปฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บ
การควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๙) บริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นใน
ของกรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง แนวเขตพื้นที่ที่กําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๒.๒ คําสําคัญและความหมายทางวิชาการ
(๑) คู คลองส่งและระบายน้ํา หมายถึง ทางน้ําที่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขุดเชื่อม
กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อพักน้ํา บ่อกักเก็บน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งน้ําสาธารณะ เพื่อใช้เป็นทางผ่าน
ของน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๒) บ่อตกตะกอน หมายถึง บ่อที่ใช้เก็บกักน้ําเสียและของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
และทําให้เกิดการแยกอนุภาคระหว่างของแข็งและของเหลวโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
(๓) บ่ อตากเลน หมายถึ ง บ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าที่ ใช้ กั กน้ํ าที่ เหลื อจากการจั บสั ตว์ น้ํ า
ที่เพาะเลี้ยงแล้วปล่อยให้น้ําระเหยจนเหลือแต่ตะกอนเลนแล้วจึงลอกเลนออกเพื่อทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไป
(๔) บ่อบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ํา หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสียที่สร้างเลียนแบบ
บึงธรรมชาติ มีระดับน้ําไม่ลึกนัก และปลูกพืชลอยน้ํา เช่น ผักตบชวา บัว จอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบําบัดน้ําเสีย
(๕) บ่อเติมอากาศ หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระ และไม่มี
การหมุนเวียนสลัดจ์
(๖) บ่ อพั กน้ํ า หมายถึง บ่อสําหรั บรองรั บน้ํ าจากแหล่งน้ํ าสาธารณะก่ อนระบายเข้าสู่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บางครั้งเรียก “บ่อน้ําดิบ” หรือ “บ่อรองน้ํา”

บทที่ ๓
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อของประเทศไทยสามารถจําแนกตามประเภทของสัตว์น้ํา คุณลักษณะของน้ํา
ที่ใช้เลี้ยง และจุดที่ตั้งของฟาร์มได้เป็น ๓ ประเภท คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (Coastal Aqaculture)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย (Brackish Aqaculture) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (Freshwater Aqaculture)
ซึ่งปริมาณมลพิษจากน้ําทิ้งที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมและการจัดการเพื่อลดปริมาณมลพิษในน้ําทิ้ง
ของสัตว์น้ําทั้ง ๓ ประเภทก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้กําหนดประเภทและมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามประเภทของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อเป็น ๓ ประเภทดังนี้
๓.๑ ประเภทของสัตว์น้ําชายฝัง่
สัตว์น้ําตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สัตว์น้ําชายฝั่ง หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําทะเลหรือมีวงจรชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ําทะเลและสามารถ
ดํารงชีวิตตามธรรมชาติอย่างปกติ (ความเค็มมากกว่า ๓๐ ส่วนในพันส่วน) เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ
ตะพาบน้ํา จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ํานั้น สัตว์น้ําชายฝั่งที่นิยมนํามาเพาะเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่
กุ้งกุลาดํา กุ้งขาวแวนนาไม ปลากระพง เป็นต้น
๓.๒ ประเภทของสัตว์น้ํากร่อย
สัตว์น้ําตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ ง มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายถึง สัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น ปลา
กุ้ง หอย เต่า จระเข้
สัตว์น้ํากร่อย หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ํากร่อยหรือมีวงจรชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ํากร่อยและสามารถ
ดํารงชีวิตตามธรรมชาติอย่างปกติ (ความเค็มอยู่ระหว่าง ๐.๕-๓๐ ส่วนในพันส่วน) สัตว์น้ํากร่อยที่นิยมนํามาเพาะเลี้ยง
ในบ่อเพาะเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ ปลากระพงขาว และปลากระรัง เป็นต้น
๓.๓ ประเภทของสัตว์น้ําจืด
สัตว์ น้ํ าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กํ าหนดให้ บ่ อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

- ๑๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สัตว์น้ําจืด หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดตลอดชีวิต ซึ่งอาจอาศัยอยู่ในน้ํานิ่ง เช่น ในบ่อ บึง ได้แก่
ปลาสวาย ปลาเทโพ และสัตว์ที่อาศัยในลําธารหรือแม่น้ํา เช่ น ปลาตะเพียน ปลาเทพา และปลาสร้อย เป็นต้น
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงสัตว์น้ําที่มีการอพยพย้ายถิ่น เช่น กุ้งก้ามกรามที่เจริญเติบโตในน้ําจืดแต่ขยายพันธุ์ใน
ทะเล
สัตว์น้ําจืดสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ๓ ประเภท ตามลักษณะอาหารที่กิน และคุณลักษณะของน้ําที่ใช้
เพาะเลี้ยง ดังนี้
๓.๓.๑ สัตว์น้ําประเภท ก หมายถึง สัตว์น้ําจืดจําพวกที่ชอบกินอาหารที่เป็นพืช เช่น รํา ปลายข้าว
แหนเป็ด เศษผัก หญ้าขน ผักตบชวา
๓.๓.๒ สัตว์น้ําประเภท ข หมายถึง สัตว์น้ําจืดจําพวกที่ชอบกินอาหารที่เป็นเนื้อ ซึ่งหมายความรวมถึง
สัตว์ที่ตายแล้วแต่ยังไม่เน่าเปื่อย แมลง หรืออาหารที่เป็นเนื้อหรือลูกปลาที่ยังมีชีวิตอยู่
๓.๓.๓ สัตว์น้ําประเภท ค หมายถึง สัตว์น้ําจืดจําพวกที่กินอาหารที่เป็นพืช (ประเภท ก) หรือกิน
อาหารที่เป็นเนื้อ (ประเภท ข) และมีการปรับสภาพน้ําโดยการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น เกลือ น้ําทะเล น้ําใต้
ดินที่มีความเค็ม หรือสารอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเค็มเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับค่าความเค็มของน้ําที่ใช้
เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดนั้น
ทั้งนี้ตัวอย่างสัตว์น้ําจืดที่สําคัญทางเศรษฐกิจที่แบ่งตามประเภทอาหารที่กิน ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ประเภทของสัตว์น้ําจืดและตัวอย่างชนิดของสัตว์น้ําจืด
ประเภทสัตว์น้ํา
กินพืช (ประเภท ก)
กินเนื้อ (ประเภท ข)

ตัวอย่างชนิดสัตว์น้ําจืด
ปลานิล ปลาสลิด ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาจีน ปลาแรด ปลากระบอก และปลายี่สกเทศ
ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสวาย ปลาหมอ ปลาบู่ ปลาฉลาด ปลาเทโพ ปลาไหล ปลากระดี่ ปลานวลจันทร์ และ
กุ้งก้ามกราม

๓.๔ พื้นทีบ่ ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๓ ฉบับ ที่กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม กําหนด
นิยามของพื้นที่บ่อ ดังนี้ “พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบายน้ํา” ดังนั้นเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษต้องตรวจสอบขนาดของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คือ วัดจริงในพื้นที่และใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเป็น
ข้อมูลสนับสนุน ซึ่งรายละเอียดของการตรวจสอบพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีดังนี้
๓.๔.๑ การวัดจริงในพื้นที่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร่วมกันตรวจสอบขนาดของ
พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยพิจารณาจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกบ่อ (กว้าง x ยาว) และพืน้ ทีร่ วมของ
คู คลองส่งและระบายน้ําว่าผลรวมของพื้นที่ทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่า ๑๐ ไร่ หรือ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตรหรือไม่

- ๑๑ ๓.๔.๒ ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีอยู่แล้วประกอบในการตรวจสอบ
พื้นที่เท่านั้น โดยข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่มีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน มีดังนี้
(๑) จากข้ อมู ลพื้ นที่ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจากข้ อมู ลการขึ้ นทะเบี ยนผู้ ประกอบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของกรมประมงตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
ผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ที่ทําการประมงอําเภอหรือประมงจังหวัด และหากไม่มีข้อมูลให้
ดําเนินการตามข้อ (๒)
(๒) จากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่งในบางองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี การออก
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กําหนดให้ผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีการชําระอัตราค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กําหนด ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถประสานขอข้อมูลได้
ในกรณี ที่ สถานประกอบการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ ามี การขึ้ นทะเบี ยนอนุ ญาตและระบุ ว่ ามี พื้ นที่
บ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าน้ อยกว่ า ๑๐ ไร่ แต่ ผลจากการตรวจสอบร่ วมกั นระหว่ างเจ้ าพนั กงานควบคุ มมลพิ ษและ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําพบว่ามีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามากกว่า ๑๐ ไร่ ให้ใช้ขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ
ตามผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้ประกอบการ

บทที่ ๔
การตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เนื้ อหาในบทนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อให้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มมลพิ ษทราบถึ งวั ตถุ ประสงค์และวิ ธี การ
ตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ว่าตรวจสอบเพื่ออะไร วิธีการตรวจสอบบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ
ว่าเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง รวมถึงหากมีการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ําทิ้ง
นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
๔.๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ
การตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพ
ของน้ําทิ้งที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมว่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ํากร่อย และสัตว์น้ําจืดที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่
๔.๒ การตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือไม่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องพิจารณาใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๔.๒.๑ พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๔.๒.๒ ชนิดของสัตว์น้ํา
๔.๒.๓ ประกาศฯ ที่กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ และมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

- ๑๔ ทั้งนี้การตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถสรุปได้ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ การตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
สําหรับรายละเอียดของการตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีดังนี้
๔.๒.๑ พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
พื้ นที่ บ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าของแต่ ละสถานประกอบการพิ จารณาจากผลรวมของพื้ นที่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกบ่อ รวมถึงคู คลองส่งและระบายน้ําว่ามีขนาดเท่าใด ซึ่งรายละเอียดของการตรวจสอบขนาด
ของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นไปตามบทที่ ๓ ข้อ ๓.๔ สําหรับการตรวจสอบขนาดของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
สรุปได้ดังภาพที่ ๒
๑. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้ประกอบการร่วมกันตรวจสอบขนาดของ
พื้นที่โดยขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะพิจารณาจากผลรวมของพื้นที่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกบ่อ (กว้าง x ยาว) และพื้นที่รวมของคู คลองส่ง
และระบายน้ําว่าผลรวมของพื้นที่ทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่า ๑๐ ไร่ หรือ
๑๖,๐๐๐ ตารางเมตรหรือไม่

๒. ใช้ข้อมูลพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ของกรมประมง และ/หรือจากข้อมูลอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) ที่ระบุขนาดพื้นที่
มากกว่า ๑๐ ไร่ มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาเท่านั้น

ภาพที่ ๒ การตรวจสอบขนาดของพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

- ๑๕ ตัวอย่างของการตรวจสอบพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของสถานประกอบการ
ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๒ บ่อ ขนาดบ่อละ ๒๐.๐ x ๑๕๐.๐ เมตร และมีบ่อพักน้ํา
๑ บ่อ ขนาด ๕.๐ x ๕.๐ เมตร และคู คลองส่งและระบายน้ําขนาด ๑.๐ x ๑๐.๐ เมตร จํานวน ๒ สาย
การคํานวณพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก มีวิธีการ ดังนี้
(๑) คํานวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา = (๒ บ่อ x (๒๐.๐ เมตร x ๑๕๐.๐
เมตร)) = ๖,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) คํานวณพื้นที่บ่อพักน้ํา= ๕.๐ เมตร x ๕.๐ เมตร = ๒๕ ตารางเมตร
(๓) คํานวณพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา = (๒ สาย x (๑.๐ เมตร x
๑๐.๐ เมตร)) = ๒๐๐ ตารางเมตร
(๔) พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา = พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา + พื้นที่บ่อพักน้ํา
+ พื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา = ๖,๐๐๐ + ๒๕ + ๒๐๐ = ๖,๐๒๕ ตารางเมตร
(๕) หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ๓.๗๖ ไร่ (พื้ น ที่ ๑ ไร่ เท่ า กั บ
๑,๖๐๐ ตารางเมตร)
บ่อพักน้ําขนาด ๕.๐ x ๕.๐ ม.
๒๐ เมตร

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๑
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๒

บ่อ
พัก
น้ํา

แหล่งน้ํา

๑๕๐ เมตร

คู คลอง ส่งและระบายน้ําขนาด ๑.๐ x ๑๐ ม.

ภาพที่ ๓ แผนผังบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก
ตัวอย่างที่ ๒ นาย ข มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจํานวน ๑๐ บ่อ ขนาดบ่อละ ๒๐.๐ x ๘๐.๐ เมตร และ
มีคลองส่งและระบายน้ําสายรอง จํานวน ๑๐ สาย ขนาด ๑.๐ x ๕.๐ เมตร เชื่อมต่อระหว่างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากับ
คลองส่งและระบายน้ําสายหลัก ๑ สาย ขนาด ๒.๐ x ๑๕๐ เมตร มีบ่อจัดการน้ําทิ้งจํานวน ๑ บ่อ ขนาด ๒๕.๐ x
๒๐๐.๐ เมตร
การคํานวณพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข มีวิธีการ ดังนี้
(๑) คํานวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา = ๑๐ บ่อ x (๒๐.๐ เมตร x ๘๐.๐
เมตร) = ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) คํานวณพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําสายรอง (๙ สาย) = (๙ สาย x
(๑.๐ เมตร x ๕.๐ เมตร)) = ๔๕ ตารางเมตร

- ๑๖ (๓) คํานวณพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําสายหลัก = ๒.๐ เมตร x ๑๕๐.๐
เมตร = ๓๐๐ ตารางเมตร
(๔) คํานวณพื้นที่บ่อจัดการน้ําทิ้ง = ๒๕.๐ เมตร x ๒๐๐.๐ เมตร =
๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๕) พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา = พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา + พื้นที่คู คลองส่ง
และระบายน้ําสายหลัก + พื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําสายรอง + พื้นที่บ่อจัดการน้ําทิ้ง = ๑๖,๐๐๐ + ๔๕ +
๓๐๐ + ๕,๐๐๐ = ๒๑,๓๔๕ ตารางเมตร
(๖) หรือคิดเป็นพื้นที่เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํา ๑๓.๓๔ ไร่ (พื้นที่ ๑ ไร่ เท่ากั บ
๑,๖๐๐ ตารางเมตร)
๒๐๐ เมตร
๒๕
เมตร

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๒
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๓
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๔

๘๐ เมตร

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๖

๒๐ เมตร

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๑

คู คลองส่งและระบายน้ําสายหลัก ขนาด ๒.๐ x ๑๕๐ เมตร

คู คลอง ส่งและระบายน้ําออกจากบ่อบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ํา ขนาด ๑.๐ x ๑,๒๐๐ เมตร

บ่อจัดการน้ําทิ้ง

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๖
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๘
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๙
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๑๐

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๕

คู คลอง ส่งและระบายน้ําสายรอง ขนาด ๑.๐ x ๕.๐ ม.

แหล่งน้ํา
ภาพที่ ๔ แผนผังบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข
ตัวอย่างที่ ๓ นาย ค มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๑-๕ ขนาดเท่ากัน ขนาดบ่อละ ๓๐.๐ x ๘๐.๐
เมตร และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๖ เป็นบ่อขนาดใหญ่ ขนาดบ่อ ๕๐.๐ x ๓๐๐.๐ เมตรและมีคู คลองส่งและ
ระบายน้ําสายรอง จํานวน ๖ สาย ขนาด ๑.๐ x ๕.๐ เมตร เชื่อมต่อระหว่างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คู คลองส่งและ
ระบายน้ําสายหลัก ๑ สาย ขนาด ๒.๐ x ๓๐๐.๐ เมตร บ่อพักน้ําจํานวน ๑ บ่อขนาด ๒๕.๐ x ๒๕.๐ เมตร และคู
คลองส่งและระบายน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างบ่อพักน้ําและแหล่งน้ําสาธารณะ ๑ สาย ขนาด ๒.๐ x ๕.๐ เมตร ทั้งนี้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง

- ๑๗ สัตว์น้ําใน ๒ ลักษณะคือ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ทั้ง ๖ บ่อ หรือใช้บ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๖ เป็นบ่อบําบัดน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๑-๕ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ของการใช้ประโยชน์ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๖ การคํานวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของทั้ง ๒ กรณี มีวิธีการ
คํานวณเช่นเดียวกัน ดังนี้
(๑) คํานวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๑-๕ = ๕ บ่อ x (๓๐.๐ เมตร x
๘๐.๐ เมตร) = ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) คํานวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๖ = ๑ บ่อ x (๕๐.๐ เมตร x
๓๐๐.๐ เมตร) = ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) คํานวณพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําสายรอง = (๖ สาย x (๑.๐ เมตร
x ๕.๐ เมตร)) = ๓๐ ตารางเมตร
(๔) คํานวณพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําสายหลัก = ๒.๐ เมตร x ๓๐๐.๐
เมตร = ๖๐๐ ตารางเมตร
(๕) คํานวณพื้นที่บ่อพักน้ํา = ๒๕.๐ เมตร x ๒๕.๐ เมตร = ๖๒๕ ตารางเมตร
(๖) คํานวณพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําที่เชื่อมต่อกับบ่อพักน้ํากับแหล่ง
น้ําสาธารณะ = ๒.๐ เมตร x ๕.๐ เมตร = ๑๐ ตารางเมตร
(๗) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทราบว่าผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใช้บ่อ
พักน้ํา คู คลองส่งและระบายน้ําเป็นทางผ่านของน้ํา สําหรับนําน้ํามาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เท่านั้น
(๘) พื้ น ที่ บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํา = พื้ น ที่ เ พาะเลี้ย งสั ตว์ น้ํ า บ่อ ที่ ๑-๕ บ่ อ
+ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบ่อที่ ๖ + พื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําสายรอง + พื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
สายหลัก + พื้นที่บ่อพักน้ํา + พื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ําที่เชื่อมต่อกับบ่อพักน้ํากับแหล่งน้ําสาธารณะ =
๑๒,๐๐๐ + ๑๕,๐๐๐ + ๓๐ + ๖๐๐ + ๖๒๕ + ๑๐ = ๒๘,๒๖๕ ตารางเมตร
(๙) หรื อคิดเป็นพื้นที่เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํา ๑๗.๖๖ ไร่ (พื้นที่ ๑ ไร่ เท่ากั บ
๑,๖๐๐ ตารางเมตร)

- ๑๘ ๕๐ เมตร

๘๐ เมตร

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๑
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๒
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๓
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๔
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา บ่อที่ ๕

คู คลองส่งและระบายน้ําสายหลัก ขนาด ๒.๐ x ๓๐๐ เมตร

๓๐ เมตร

คู คลอง ส่งและระบายน้ํา
สายรอง ขนาด ๑ x ๕ ม.

บ่อเพาะเลี้ยง
๓๐๐ เมตร
สัตว์น้ํา บ่อที่ ๖

บ่อพักน้ําขนาด ๒๕.๐ x ๒๕.๐ ม.

บ่อพักน้ํา
คู คลอง ส่งและระบายน้ํา
สายหลัก ขนาด ๒ x ๕ ม.

แหล่งน้ํา

ภาพที่ ๕ แผนผังบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค
๔.๒.๒ ชนิดของสัตว์น้ํา
เมื่อพิจารณาขนาดพื้นที่แล้วต่อไปต้องพิจารณาว่าสัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงนั้นเป็นสัตว์น้ําเค็มหรือ
สัตว์น้ําจืด และหากเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มต้องพิจารณาที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มเติมว่าตั้งอยู่ในบริเวณ
นอกแนวเขตป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่ เพื่อ
ตรวจสอบว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นจะเข้าข่ายเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ใน
ส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดไม่ต้องพิจารณาถึงที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่ต้องคํานึงถึงชนิดของสัตว์น้ําที่
เพาะเลี้ยงว่าเป็นประเภท ก ข หรือ ค ซึ่งรายละเอียดของการพิจารณาชนิดของสัตว์น้ําเป็นไปตามบทที่ ๓ ข้อ ๓.๑-๓.๓
สําหรับขั้นตอนการพิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา สรุปได้ดังภาพที่ ๖

- ๑๙ ๑. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ําว่าเป็นสัตว์น้ําเค็มหรือสัตว์น้ําจืด ถ้าเป็น
สัตว์น้ําเค็มพิจารณาที่ตั้งของสถานประกอบการว่าอยู่ในบริเวณใด
(อยู่ในหรือนอกแนวป้องกันน้ําเค็มฯ ถ้าอยู่บริเวณในแนวป้องกันน้ําเค็มฯ
เป็นสัตว์น้ํากร่อย ถ้าอยู่บริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มฯ เป็นสัตว์น้ําชายฝั่ง)

๒. กรณีเป็นสัตว์น้ําจืดไม่ต้องพิจารณาที่ตั้งของสถานประกอบการ แต่ต้อง
พิจารณาว่าเป็นสัตว์น้ําจืดที่กินพืช กินเนื้อ หรือมีการใช้ความเค็ม ดังนี้
- กินพืช จัดเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ก
- กินเนื้อ จัดเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ข
- มีการใช้ความเค็มไม่ว่าจะกินพืชหรือกินเนื้อ จัดเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ค

ภาพที่ ๖ ขั้นตอนการพิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา
เมื่อตรวจสอบขนาดพื้นที่บ่อและชนิดสัตว์น้ําได้แล้ว เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถตรวจสอบได้ว่า
สถานประกอบการนั้นเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือไม่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

พื้นที่บ่อ < ๑๐ ไร่

พื้นที่บ่อ

๑๐ ไร่

สัตว์น้ําจืด
(ประเภท ค)

สัตว์น้ําเค็ม+
นอกแนวเขต
ป้องกันน้ําเค็มฯ

สัตว์น้ําจืด
(ประเภท ก/ข)

สัตว์น้ําเค็ม+
ในแนวเขต
ป้องกันน้ําเค็มฯ

สัตว์น้ําจืด

สัตว์น้ําเค็ม+
นอกแนวเขต
ป้องกันน้ําเค็มฯ

สัตว์น้ําเค็ม+
ในแนวเขต
ป้องกันน้ําเค็มฯ

จัดว่าเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

จัดว่าไม่เข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

จัดว่าไม่เข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

จัดว่าเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

จัดว่าเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

จัดว่าเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

จัดว่าเข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามประกาศฯ

ภาพที่ ๗ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ตัวอย่างของการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ําของสถานประกอบการ
ตัวอย่างที่ ๔ นาย ก มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๕ บ่อ เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเชิงพาณิชย์ทั้งหมด
โดยแต่ละบ่อมีพื้นที่ ๔.๐ ไร่ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ๔ บ่อ และบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิด
ความเค็ม ๑ บ่อ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ ที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงอยู่ที่ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง
จั งหวั ดระยอง การพิ จารณาว่ าบ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ํ าของนาย ก จะเข้ าข่ายเป็นการเพาะเลี้ ยงสัตว์ น้ํ าชนิ ดใด
มีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้

- ๒๐ ๑. พิจารณาพื้ นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ก มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุ ลาดํา
๑๖ ไร่ มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม ๔ ไร่ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็น
พื้นที่ ๑.๐ ไร่ สรุปได้ว่านาย ก มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๒๑ ไร่
๒. พิจารณาจากชนิดสัตว์น้ํา นาย ก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๒ ประเภท คือ เพาะเลี้ยง
กุ้งกุลาดําซึ่งเป็นสัตว์น้ําเค็ม และเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ค
และที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก อยู่บริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดิน
ชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน
จากข้อมูลทั้ง ๒ ข้อ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก จัดว่าเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เนื่องจากที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอยู่บริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มของ
กรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลง
สู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
มากกว่าปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม
ตัวอย่างที่ ๕ นาย ข มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๒ บ่อ เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเชิงพาณิชย์ทั้งหมด
โดยแต่ละบ่อมีพื้นที่ ๕.๐ ไร่ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ๑ บ่อ และบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ๑ บ่อ มีคู
คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๐.๕ ไร่ ที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงอยู่ที่ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข จะเข้าข่ายเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดใด มีขั้นตอนการพิจารณา
ดังนี้
๑. พิจารณาพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ข มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
และพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดเท่ากันคือชนิดละ ๕.๐ ไร่ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๐.๕ ไร่
สรุปได้ว่านาย ข มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๑๐.๕ ไร่
๒. พิจารณาจากชนิดสัตว์น้ํา นาย ข เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๒ ประเภท คือ เพาะเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเป็นสัตว์น้ําเค็ม และเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ข และที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําของนาย ข อยู่ในบริเวณแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือนอกแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของ
กรมพัฒนาที่ดิน
จากข้อมูลทั้ง ๒ ข้อ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข จัดว่าเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย เนื่องจากมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มและที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอยู่
บริเวณในแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือนอกแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งบังคับทุกขนาดพื้นที่

- ๒๑ ตัวอย่างที่ ๖ นาย ค มี บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ๔ บ่ อ โดยแต่ ล ะบ่ อ มี พื้ น ที่ ๕.๐ ไร่ เป็ น
บ่อเพาะเลี้ยงปลาดุก ๓ บ่อ และบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล ๑ บ่อ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ ที่ตั้ง
บ่อเพาะเลี้ยงอยู่ที่ตําบลบางเลน อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย
ค จะเข้าข่ายเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดใด มีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ค มีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาดุก ๑๕.๐ ไร่
และพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานิล ๕.๐ ไร่ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ สรุปได้ว่านาย ค มีพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๒๑.๑ ไร่
๒. พิ จารณาจากชนิ ดสั ตว์ น้ํ า นาย ค เพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ด ๒ ประเภท คื อ
เพาะเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ข และเพาะเลี้ยงปลานิลซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ก และเนื่องจาก
นาย ค ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดทั้งหมด จึงไม่ต้องพิจารณาที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จากข้อมูลทั้ง ๒ ข้อ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค จัดว่าเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข เนื่องจากมีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาดุกมากกว่าพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล
โดยขนาดของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาดุกมากกว่า ๑๐ ไร่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ตัวอย่างที่ ๗ นาย ง มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๓ บ่อ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงปลาดุก ๒ บ่อ โดยแต่ละบ่อมี
พื้นที่ ๓.๐ ไร่ ขนาด และบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม ๑ บ่อ และมีพื้นที่บ่อขนาด ๕.๐
ไร่ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๐.๕ ไร่ ที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงอยู่ที่ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ง จะเข้าข่ายเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดใด มี
ขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ง มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาดุก ๖.๐ ไร่
และพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม ๕.๐ ไร่ มีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่
๐.๕ ไร่ สรุปได้ว่านาย ง มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๑๑.๕ ไร่
๑. พิ จารณาจากชนิ ดสั ตว์ น้ํ า นาย ง เพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ด ๒ ประเภท คื อ
เพาะเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ข และเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มซึ่งเป็น
สั ตว์ น้ํ าจื ดประเภท ค และเนื่ องจากนาย ง ทํ าการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ดทั้ งหมด จึ งไม่ ต้ องพิ จารณาที่ ตั้ งของ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จากข้อมูลทั้ง ๒ ข้อ สรุปได้ว่า บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ง จัดว่าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภท
บ่อเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ าจื ดประเภท ค เนื่ องจากตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง
กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ หากเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค จะบังคับ
ทุกขนาดพื้นที่ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสัตว์น้ําร่วมกันตั้งแต่

- ๒๒ หนึ่งประเภทขึ้นไปปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประเภทที่มีค่าเข้มงวดมาก
ที่สุด
๔.๒.๓ ประกาศฯ ที่กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ และมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เมื่อทราบขนาดของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยง และชนิดของสัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงแล้วต่อไปต้องนํามา
พิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศใด (สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ํากร่อย
สัตว์น้ําจืด) และหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม คุณภาพของน้ําทิ้งที่สามารถ
ระบายได้จะต้องมีคุณภาพน้ําทิ้งอย่างไร ซึ่งตามภาพที่ ๑ แสดงทั้ง ๕ กรณีของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ โดยคุณภาพของน้ําทิ้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ดังนี้
(๑) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป และที่ตั้งอยู่บริเวณ
นอกแนวเขตป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน จัดว่า
เข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศฯ (สัตว์น้ําชายฝั่ง) และหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องดําเนินการบําบัดน้ําทิ้งให้มีคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง คือคุณภาพน้ําทิ้งต้องมีค่าบีโอดีไม่มากกว่า ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย
ไม่มากกว่า ๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนไม่มากกว่า ๑.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนรวม
ไม่มากกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสรวมไม่มากกว่า ๐.๔ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดและด่างอยู่
ในช่วง ๖.๕-๙.๐ และมีค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่มากกว่า ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป และที่ตั้งอยู่บริเวณ
ในแนวเขตป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือนอกแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน จัดว่า
เข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศฯ (สัตว์น้ํากร่อย) และหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องดําเนินการบําบัดน้ําทิ้งให้มีคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย คือคุณภาพน้ําทิ้งต้องมีค่าบีโอดีไม่มากกว่า ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย
ไม่มากกว่า ๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนไม่มากกว่า ๑.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนรวม
ไม่มากกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสรวมไม่มากกว่า ๐.๔ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดและด่าง
อยู่ในช่วง ๖.๕-๘.๕ และมีค่าความเค็มของน้ําทิ้งที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมให้มีค่า
สูงกว่าความเค็มของแหล่งรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐
(๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงน้อยกว่า ๑๐ ไร่ และที่ตั้งอยู่บริเวณ
ในแนวเขตป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือนอกแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน จัดว่า
เข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศฯ (สัตว์น้ํากร่อย) และหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องดําเนินการบําบัดน้ําทิ้งให้มีคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย คือค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง ๖.๕-๘.๕ และมีค่าความเค็มของน้ําทิ้ง

- ๒๓ ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมให้มีค่าสูงกว่าความเค็มของแหล่งรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได้
ไม่เกินร้อยละ ๕๐
(๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (ประเภท ก ข หรือ ค) ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้น
ไป จัดว่าเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามประกาศฯ (สัตว์น้ําจืด) และหากมีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรื อออกสู่ สิ่ งแวดล้ อมต้ องดํ าเนิ นการบํ าบั ดน้ํ าทิ้ งให้มี คุ ณภาพน้ํ าทิ้ งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ซึ่งคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถระบายลงสู่แหล่งสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ําจืดยังขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้ําจืดด้วย สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น ๓ กรณีย่อยดังนี้
๑) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก น้ําทิ้งที่สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมได้คุณภาพน้ําทิ้งต้องมีค่าบีโอดีไม่มากกว่า ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าสารแขวนลอย
ไม่มากกว่า ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๒) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข น้ําทิ้งที่สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมได้คุณภาพน้ําทิ้งต้องมีค่าบีโอดีไม่มากกว่า ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอยไม่มากกว่า
๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนไม่มากกว่า ๑.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนรวมไม่มากกว่า ๔.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสรวมไม่มากกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง
๖.๕-๘.๕
๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค น้ําทิ้งที่สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมได้คุณภาพน้ําทิ้งต้องมีค่าบีโอดีไม่มากกว่า ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย
ไม่มากกว่า ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนไม่มากกว่า ๑.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนรวม
ไม่มากกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสรวมไม่มากกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดและด่าง
อยู่ในช่วง ๖.๕-๘.๕ และมีค่าสภาพนําไฟฟ้าที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ไม่มากกว่า ๐.๗๕ เดซิซีเมนต่อเมตร
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (ประเภท ค) ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงน้อยกว่า ๑๐ ไร่ จัดว่าเข้า
ข่ า ยเป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ตามประกาศฯ (สั ต ว์ น้ํ า จื ด (ประเภท ค)) และหากมี ก ารระบายน้ํ า ทิ้ ง ลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องดําเนินการบําบัดน้ําทิ้งให้มีคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (ประเภท ค) คือค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง ๖.๕-๘.๕ และมีค่า
สภาพนําไฟฟ้าที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ไม่มากกว่า ๐.๗๕ เดซิซีเมนต่อเมตร
ตัวอย่างการตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการใช้มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งตามประกาศฯ
ตัวอย่างที่ ๘ นาย ก เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําจํานวน ๒ บ่อ แต่ละบ่อมีพื้นที่ ๔.๐ ไร่ และมีคูคลองส่ง
และระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๐.๕ ไร่ โดยบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําของนาย ก ทั้ง ๒ บ่อ ตั้งอยู่ที่ตําบลเกาะช้าง อําเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้

- ๒๔ ๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ก มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๘.๕ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําทั้ง ๒ บ่อ และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
๒. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาย ก เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําซึ่งเป็นสัตว์น้ําเค็ม
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มเติมว่าตั้งอยู่ในบริเวณนอกแนวเขตป้องกันน้ําเค็มของ
กรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่าบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์ น้ํานั้ นจะเข้าข่ ายเป็ นการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าชายฝั่งหรือการเพาะเลี้ ยงสัตว์ น้ํากร่ อย ซึ่งเมื่ อพิ จารณาที่ ตั้ ง
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก เทียบกับประกาศฯ ที่กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
(ชายฝั่ง) พบว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศฯ ดังกล่าว ดังนั้น
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก จัดว่าเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๘.๕ ไร่ โดยทีต่ งั้
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก ไม่เข้าข่ายเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และไม่ถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง เนื่องจากพื้นที่บ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่
ตัวอย่างที่ ๙ นาย ข มีบ่อเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวจํานวน ๓ บ่อ โดยแต่ละบ่อมีขนาด ๔.๐ ไร่
และมีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตําบลบ่อนอก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ การพิ จ ารณาว่ า บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ของนาย ข จะใช้ ม าตรฐานควบคุ ม การระบาย
น้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ข มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขนาด
๑๓ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวทั้ง ๓ บ่อ และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
๒. พิ จารณาชนิ ดของสั ตว์ น้ํ า โดยที่ นาย ข เพาะเลี้ ยงปลากระพงขาวซึ่ งเป็ น
สัตว์น้ําเค็ม ดังนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มเติมว่าตั้งอยู่ในบริเวณนอกแนวเขตป้องกัน
น้ําเค็ มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่า
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นจะเข้าข่ายเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ซึ่งเมื่อพิจารณา
ที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข เทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ

- ๒๕ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข ตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้
การบังคับใช้ตามประกาศฯ ดังกล่าว ดังนั้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ก จัดว่าเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ข เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๑๓ ไร่ โดยที่ตั้ง
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศฯ (ชายฝั่ง) และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ข เข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งต้องถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้องบังคับใช้
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ตัวอย่างที่ ๑๐ นาย ค มีบ่อเพาะเลี้ยงปลากะรังจํานวน ๕ บ่อ โดยบ่อที่ ๑-๔ มีขนาด ๑.๐ ไร่ และ
บ่อที่ ๕ มีขนาด ๒.๐ ไร่ และมีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๐.๕ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชั ยนาท การพิจารณาว่ าบ่อเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ําของนาย ค จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้
๔. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ค มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๖.๕ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลากะรังทั้ง ๕ บ่อ และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
๕. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาย ค เพาะเลี้ยงปลากะรังซึ่งเป็นสัตว์น้ําเค็ม
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มเติมว่าตั้งอยู่ในบริเวณนอกแนวเขตป้องกันน้ําเค็มของ
กรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่าบ่อเพาะเลี้ยง
สั ตว์ น้ํานั้นจะเข้าข่ายเป็ นการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ํ าชายฝั่ งหรือการเพาะเลี้ ยงสัตว์ น้ํากร่ อย ซึ่ งเมื่ อพิจารณาที่ตั้ ง
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค เทียบกับประกาศฯ ที่กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
(ชายฝั่ง) แล้ว พบว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค ตั้งอยู่นอกพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศฯ ดังกล่าว
ดังนั้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค จัดว่าเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
๖. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยทุกขนาด
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ค เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ๖.๕ ไร่ โดยทีต่ งั้
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ํากร่อยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิ ษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่ อยน้ํ าเสียลงสู่ แหล่ งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ค จึงเข้าข่าย

- ๒๖ เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย และต้องถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้องบังคับใช้
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่
ตัวอย่างที่ ๑๑ นาย ง มีบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจํานวน ๒ บ่อ โดยแต่ละบ่อมีขนาด ๕.๐ ไร่
และมีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การ
พิ จ ารณาว่ า บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ของนาย ง จะใช้ ม าตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ง มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๑๑ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง ๒ บ่อ และพื้นที่คู คลองส่งและ
ระบายน้ํา
๒. พิจารณาชนิ ดของสัตว์น้ํ า โดยที่ นาย ง เพาะเลี้ ยงกุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเป็ น
สัตว์น้ําเค็ม ดังนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มเติมว่าตั้งอยู่ในบริเวณนอกแนวเขตป้องกัน
น้ําเค็ มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่ เพื่ อตรวจสอบว่า
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นจะเข้าข่ายเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ซึ่งเมื่อพิจารณา
ที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ง เทียบกับประกาศฯ ที่กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
(ชายฝั่ง) แล้ว พบว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ง ตั้งอยู่นอกพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศฯ ดังกล่าว
ดังนั้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ง จัดว่าเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ง เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยทุกขนาด
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๑๑ ไร่ โดยที่ตั้ง
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ํากร่อยเป็นแหล่ งกําเนิ ดมลพิ ษที่จะต้องถู กควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่ งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของนาย ง จึงเข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย และต้องถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้องบังคับใช้
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่
ตัวอย่างที่ ๑๒ นาย จ มีบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจํานวน ๒ บ่อ มีขนาดบ่อละ ๔.๐ ไร่ และมีคูคลอง
ส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย จ จะใช้มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย จ มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๙ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้ง ๒ บ่อ และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา

- ๒๗ ๒. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาย จ เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์น้ํา
จื ด ประเภท ก ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ พิ จ ารณาในส่ ว นของที่ ตั้ ง บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า เนื่ อ งจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับ
ใช้ทั้งประเทศ
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย จ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย จ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๙ ไร่
โดยที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย จ ไม่เข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก และไม่ถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง เนื่องจาก
พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย จ มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่
ตัวอย่างที่ ๑๓ นาย ฉ มีบ่อเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนจํานวน ๑๐ บ่อ โดยแต่ละบ่อมีขนาด ๑.๐ ไร่ มี
บ่อพักน้ําจํานวน ๑ บ่อ คิดเป็นพื้นที่ ๑.๕ ไร่ และมีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๐.๕ ไร่ การพิจารณาว่า
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ฉ จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมี
ขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ฉ มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๑๒ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนทั้ง ๑๐ บ่อ บ่อพักน้ํา และพื้นที่คู คลองส่ง
และระบายน้ํา
๒. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาย ฉ เพาะเลี้ยงปลาตะเพียนซึ่งเป็นสัตว์น้ํา
จื ด ประเภท ก ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ พิ จ ารณาในส่ ว นของที่ ตั้ ง บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า เนื่ อ งจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับ
ใช้ทั้งประเทศ
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ฉ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป

- ๒๘ จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ฉ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ๑๒ ไร่
โดยที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ฉ เข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก ต้องถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้องบังคับ
ใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก
ตัวอย่างที่ ๑๔ นาย ช มีบ่อเพาะเลี้ยงปลาดุกจํานวน ๔ บ่อ มีขนาดบ่อละ ๒.๐ ไร่ มีระบบบําบัดน้ําเสีย
คิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ และมีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของ
นาย ช จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ช มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๙ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาดุกทั้ง ๔ บ่อ และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
(ไม่รวมพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย)
๒. พิจารณาชนิ ดของสั ตว์ น้ํา โดยที่นาย ช เพาะเลี้ ยงปลาดุ กซึ่ งเป็นสัตว์ น้ํ าจื ด
ประเภท ข ดังนั้นจึงไม่พิจารณาในส่วนของที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมบังคับใช้ทั้งประเทศ
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ช เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ช เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๙ ไร่
โดยที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ช ไม่เข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข และไม่ถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง เนื่องจาก
พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ช มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่
ตัวอย่างที่ ๑๕ นาย ซ มีบ่อเพาะเลี้ยงปลาช่อนจํานวน ๓ บ่อ โดยแต่ละบ่อมีขนาด ๔.๐ ไร่ มีบ่อพักน้ํา
จํ านวน ๑ บ่ อ คิ ดเป็ นพื้ นที่ ๒.๐ ไร่ และมี คู คลองส่ งและระบายน้ํ าคิ ดเป็ นพื้ นที่ ๑.๐ ไร่ การพิ จารณาว่ า
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ซ จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมี
ขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้

- ๒๙ ๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาย ช มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๑๕ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาช่อนทั้ง ๓ บ่อ บ่อพักน้ํา และพื้นที่คู คลองส่งและ
ระบายน้ํา
๒. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาย ซ เพาะเลี้ยงปลาช่อนซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืด
ประเภท ข ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ พิ จ ารณาในส่ ว นของที่ ตั้ ง บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า เนื่ อ งจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมบังคับใช้ทั้งประเทศ
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ซ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข ดังนั้นต้องพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาย ซ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ๑๕ ไร่
โดยที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาย ซ เข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข และถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้องบังคับ
ใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข ที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
ตัวอย่างที่ ๑๖ นาง ฌ มีบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มจํานวน ๑๐ บ่อ
ขนาดบ่ อละ ๐.๕ ไร่ และมี คู คลองส่ งและระบายน้ํ าคิ ดเป็ นพื้ นที่ ๐.๕ ไร่ การพิ จารณาว่ าบ่ อเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้ําของนาง ฌ จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาง ฌ มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๕.๕ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มทั้ง ๕ บ่อ
บ่อพักน้ํา และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
๒. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาง ฌ เพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการเติมสารที่
ก่อให้เกิดความเค็มซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ค ดังนั้นจึงไม่พิจารณาในส่วนของที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เนื่องจาก
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
บังคับใช้ทั้งประเทศ
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ําของนาง ฌ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจื ดประเภท ค ดังนั้นต้องพิจารณาตาม

- ๓๐ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกขนาด
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาง ฌ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๕.๕
ไร่ โดยที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาง ฌ เข้าข่าย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภท ค และถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้องบังคับใช้
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ที่มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่
ตัวอย่างที่ ๑๗ นาง ญ มีบ่อเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มจํานวน
๕ บ่อ ขนาดบ่อละ ๒.๐ ไร่ และมีคู คลองส่งและระบายน้ําคิดเป็นพื้นที่ ๑.๐ ไร่ การพิจารณาว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ของนาง ญ จะใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทใดมีขั้นตอนการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาพื้นที่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นาง ญ มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ขนาด ๑๑ ไร่ โดยคํานวณจากผลรวมของพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม
ทั้ง ๕ บ่อ บ่อพักน้ํา และพื้นที่คู คลองส่งและระบายน้ํา
๒. พิจารณาชนิดของสัตว์น้ํา โดยที่นาง ญ เพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ที่มีการเติม
สารที่ก่อให้เกิดความเค็มซึ่งเป็นสัตว์น้ําจืดประเภท ค ดังนั้นจึงไม่พิจารณาในส่วนของที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เนื่องจากประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กํ าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจื ดเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้ทั้งประเทศ
๓. พิจารณาการใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากข้อมูลตามข้อที่ ๑ และ
๒ สรุปได้ ว่าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาง ญ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ดังนั้นต้องพิจารณาตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด ซึ่งบังคับใช้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ที่มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกขนาด
จากข้อมูลทั้ง ๓ ข้อ สรุปได้ว่านาง ญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค มีพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๑๑ ไร่ โดยที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของนาง ญ
เข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค และถูกตรวจสอบการระบายน้ําทิ้ง โดยต้อง
บังคับใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป

- ๓๑ ๔.๓ การพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียของบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
หลักของการบําบัดน้ําทิ้งของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คือ เบื้องต้นต้องพิจารณา
ว่ าหน่ วยหรื อบ่ อรองรั บน้ํ าทิ้ งนั้ นมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อการบํ าบั ดน้ํ าทิ้ งให้ มี คุ ณภาพดี ขึ้ น และมาตรา ๗๐
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่ งกํ าเนิ ดมลพิ ษมี หน้ าที่ ต้ องก่ อสร้ าง ติ ดตั้ งหรื อจั ดให้ มี ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยหรื อระบบกํ าจั ดของเสี ยตามที่
เจ้ าพนั กงานควบคุมมลพิ ษกําหนด เพื่ อการนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกํ าหนดให้ เจ้าของหรื อผู้ครอบครอง
มีผู้ควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียที่กําหนดให้ทําการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีขึ้น
ด้วยก็ได้ แต่เนื่องจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถใช้การจัดการภายในฟาร์มได้ โดยแนวทางการจัดการน้ําทิ้งและ
ของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีหลายวิธี (สําหรับรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ๑๐ - ๑๒)
กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษดําเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ถือว่าได้มีการบําบัด
น้ําเสียและของเสียแล้ว อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามที่มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากําหนดหรือไม่นั้นต้องมีการตรวจสอบต่อไป
๔.๓.๑ บ่อตกตะกอน
บ่อตกตะกอนเป็นบ่อที่ใช้เก็บกักน้ําเสียและของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และทําให้เกิดการ
แยกอนุภาคระหว่างของแข็งและของเหลวโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก สามารถบําบัดลดปริมาณสารแขวนลอยและความ
สกปรกในรูปบีโอดีได้บางส่วน ขึ้นอยู่กับว่าความสกปรกของน้ําเสียและของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้มีปริมาณสูง
หรือไม่ ซึ่งบ่อตกตะกอนถือได้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
กรณีที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ํากร่อย สัตว์น้ําจืดที่กินเนื้อ (ประเภท ข) การบําบัดน้ําเสีย
และของเสียโดยใช้บ่อตกตะกอนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการบําบัดน้ําทิ้งให้เป็นไปตามที่มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ละประเภทกําหนดได้ ต้องมีการบําบัดเสียด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมแล้วแต่ชนิด และ
ประเภทของสัตว์น้ํา
กรณี ที่ เพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ดที่ กิ นพื ช (ประเภท ก) เพี ยงอย่ างเดี ยวทุ กบ่ อ เช่ น ปลานิ ล
กุ้งก้ามกราม ซึ่งคุณภาพน้ําในระหว่างการเลี้ยงไม่เสื่อมโทรมมากนัก จึงไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม แต่คุณภาพน้ําระหว่าง
การจับสัตว์น้ําซึ่งเป็นน้ําก้นบ่อที่มีตะกอนเลน (ประมาณร้อยละ ๓๐ ของน้ําในบ่อเลี้ยง) ดังนั้นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจึงควรมีการบําบัดน้ําทิ้งก้นบ่อโดยใช้บ่อตกตะกอนเพื่อตกตะกอนน้ําทิ้งก้นบ่อ และควรทิ้งระยะเวลาในการ
บําบัดอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง และกักเลนนั้นไว้ในบ่อตกตะกอน ซึ่งผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอาจใช้คู คลองส่งและ
ระบายน้ําภายในฟาร์ม หรือบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อว่างเพื่อเป็นบ่อตกตะกอน สําหรับเลนจะปล่อยให้แห้งแล้วขุดลอกออก
ภายหลัง การทํางานของบ่อตกตะกอนช่วยลดของแข็งแขวยลอย (SS) และเมื่อปริมาณ SS ลดลงจะช่วยให้ความสกปรก
ในรูปบีโอดี (BOD) ลดลงได้ส่วนหนึ่ง แต่บ่อตกตะกอนไม่หมายความรวมถึงการตากเลนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยวิธี
ปล่อยให้น้ําระเหยออกแล้วจึงลอกเลนออกมาทําเป็นคันบ่อ
๔.๓.๒ บ่อบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับการเลี้ยงปลานิล
ระบบบ่อบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับการเลี้ยงปลานิลนี้เหมาะกับสถานประกอบการที่มี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป โดยมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดหนึ่งเป็นสัตว์น้ําหลัก

- ๓๒ (สัตว์น้ําที่มีราคาผลผลิตสูง) และมีการใช้บ่อบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมการเลี้ยงปลานิล ไว้สําหรับบําบัดน้ําทิ้ง
จากสัตว์น้ําที่เป็นสัตว์น้ําหลักโดยนําน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหลักซึ่งยังคงมีเศษอาหารเหลืออยู่ใส่ในบ่อบําบัด
โดยให้ปลานิลในบ่อบําบัดช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์และใช้พืชลอยน้ําในบ่อบึงประดิษฐ์ลดปริมาณไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสจากสัตว์น้ําหลัก และยังสามารถเป็นบ่อกักเก็บน้ําสําหรับใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหลักเมื่อถึงคราวจําเป็น เช่น
ในฤดูแล้ง หรือในกรณีที่เห็นว่าน้ําภายนอกฟาร์มมีคุณภาพน้ําไม่เหมาะสมหากนํามาใช้เพาะเลี้ยงอาจเป็นอันตรายกับ
สัตว์น้ําหลักได้ การบําบัดประเภทนี้เป็นการบําบัดน้ําเสียโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติโดยใช้พืชลอยน้ําช่วยลด
ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และใช้ปลานิลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําทิ้ง ข้อสังเกตของระบบนี้ คือ
การใช้ปลานิลแต่เพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นระบบบําบัดน้ําทิ้ง แต่การใช้บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับการเลี้ยง
ปลานิลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําทิ้งถือว่าเป็นระบบบําบัดน้ําทิ้งและต้องไม่มีการให้อาหารแก่ปลานิลใน
บ่อบึงประดิษฐ์นั้นตลอดช่วงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๔.๓.๓ บ่อเติมอากาศ
เป็นบ่อที่ใช้พื้นที่น้อย แล้วใช้เครื่องเติมอากาศเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งบ่อเติมอากาศนี้
อาจจะมีขนาดพื้นที่น้อยกว่าบ่อเพาะเลี้ยงแต่มีความลึกมากกว่าโดยความจุของบ่อควรที่จะรองรับปริมาณน้ําของบ่อที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดได้ ข้อสังเกตของการเติมอากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขณะที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอยู่ในบ่อจะไม่ถือ
ว่าเป็นการบําบัดน้ําทิ้ง เนื่องจากบ่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ต้น แต่การเติมอากาศใน
บ่อรองรับน้ําทิ้งถือว่าเป็นการบําบัดน้ําทิ้ง
๔.๓.๔ บ่อบึงประดิษฐ์
เป็นการบําบัดโดยใช้พืชเพื่อลดปริมาณธาตุอาหารในน้ําด้วยการไหลผ่านพืชน้ําในบึง เช่น กก
ผักบุ้ง จอก หรือผักตบชวา ทําให้ความเร็วของน้ําลดลง เกิดการตกตะกอน ดูดซับธาตุอาหารโดยพืชน้ําและดิน รวมทั้ง
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําโดยจุลินทรีย์
๔.๓.๕ บ่อผสมสารเคมี
เป็นการบําบัดโดยใช้สารเคมี บ่อที่ใช้ควรเป็นบ่อที่ทําด้วยคอนกรีตหรือเป็นถังที่ทําจากวัสดุทมี่ ี
ความคงทน เช่น พลาสติก ผ้าใบ หรือไฟเบอร์กลาส หรืออาจเป็นรางน้ําที่มีขนาดกว้างยาวพอที่จะให้เกิดการผสมได้
ทั่วถึงเป็นเนื้อเดียวกัน การผสมน้ํากับสารเคมีจะไม่ทําในบ่อดิน เพราะตะกอนดินที่เกิดขึ้นขณะการผสมจะทําให้เกิด
การใช้สารเคมีไปส่วนหนึ่ง แต่หากไม่มีบ่อผสมสารเคมีที่ทําด้วยวัสดุดังกล่าว ก็สามารถทําการผสมสารเคมีโดยการ
สูบน้ําลงบ่อตกตะกอนโดยมีแผ่นพลาสติกรองที่ปลายท่อน้ําออก และโรยสารเคมีบริเวณที่น้ําฟุ้งเป็นฟอง ไม่ควร
หว่านสารเคมีลงในบ่อโดยตรงแล้วใช้เครื่องตีน้ําเพราะสารเคมีส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปกับตะกอนในบ่อ ทําให้อัตราส่วน
ที่แนะนําให้ใช้ไม่เพียงพอในการบําบัดน้ําทิ้ง
๔.๔ การเก็บตัวอย่างน้าํ ทิ้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กําหนดให้เก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก

- ๓๓ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
นอกจากนี้จุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีข้อควรคํานึงคือต้องแน่ใจว่าจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ําทิ้งนั้นเป็นตัวแทนน้ําทิ้งที่แท้จริงของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น หมายถึง หากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีการ
ระบายน้ําทิ้งออกสู่แหล่งน้ําธรรมชาติไม่ว่าวิธีการใดก็ตาม น้ําทิ้งที่ระบายออกมานั้นต้องเป็นน้ําทิ้งที่ระบายออกมา
โดยตรงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไม่ควรมีน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดอื่นร่วมด้วย การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง มี ๒
กรณี ดังนี้
๔.๔.๑ เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย (ขณะที่พบการระบายน้ําทิ้ง) เป็นกรณีที่ ณ เวลาตรวจสอบพบว่า
มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกรณี
นี้มี ๓ รูปแบบ ดังนี้
(๑) เป็นจุดปลายท่อน้ําทิ้งที่อยู่ภายนอกเขตที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และเก็บในขณะที่มีการ
ระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโดยวิธีการใช้เครื่องสูบหรือปล่อยให้ล้นไหล กรณีที่มี
จุดระบายน้ําทิ้งมากกว่า ๑ จุด ให้เก็บตัวอย่างน้ําทิ้งทุกจุด (ภาพที่ ๘)

ภาพที่ ๘ แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งที่จุดปลายท่อน้ําทิ้งอยู่ภายนอกเขตที่ตั้ง
(๒) หากการระบายน้ําทิ้งใช้วิธีปล่อยให้ไหลออกจากบ่อเพาะเลี้ยงไปตามท่อหรือวิธีอื่นใด โดย
น้ําทิ้งนั้นมี โอกาสที่จะรวมเป็นเนื้อเดี ยวกันกับน้ําในแหล่งน้ําที่อยู่ ภายนอกพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้ทําการ
เก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง ณ จุดที่น้ําระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ภาพที่ ๙)

- ๓๔ -

แหล่งน้ําสาธารณะ

จุดเก็บตัวอย่าง

ภาพที่ ๙ แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งที่จุดปลายท่อน้ําทิ้งมีโอกาสที่จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับ
น้ําในแหล่งน้ําที่อยู่ภายนอกเขตที่ตั้ง
(๓) หากไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง ณ จุดปลายท่อน้ําทิ้งภายนอกเขตที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําขณะที่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ เช่น ปลายท่อจมอยู่ในน้ํา ไม่สามารถ
เข้าไปเก็ บน้ํ าบริ เวณปลายท่ อ มี วั ชพื ชปกคลุมแน่ นทึ บ หรือบริ เวณจุ ดเก็บมีน้ํ าจากแหล่ งน้ํ าอื่ นปะปน เป็ นต้ น
ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง ณ จุดในเขตที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษและเป็นตัวแทนของน้ําทิ้งของ
แหล่งกําเนิดมลพิษนั้น โดยเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกรายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง พร้อมแสดงเหตุผลประกอบในการใช้ดุลย
พินิจให้ชัดเจนในแบบบันทึกและรายงานการตรวจสอบ (ภาพที่ ๑๐)

- ๓๕ -

จุดเก็บตัวอยาง
แหลงน้ําสาธารณะ

คู คลองสงและระบายน้ํา

แนวเขตแหลงกําเนิดมลพิษ

ภาพที่ ๑๐ แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งที่ไม่สามารถเก็บที่จุดปลายท่อน้ําทิ้งอยู่ภายนอกเขตที่ตั้ง
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขณะที่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
ข้อพิจารณานอกเหนือจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งแล้วเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษควร
ต้องคํานึงถึงลักษณะของการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําด้วย ซึ่งผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะมี
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมใน ๓ ลักษณะดังนี้
๑. ระหว่างเลี้ยง ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะระบายน้ําจากบ่อเพาะเลี้ยงลงสู่
แหล่งน้ําหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมพร้อมกับนําน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเติมในบ่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์น้ํา
มีการเจริญเติบโตได้ดี ซี่งปริมาณความถี่ของการระบายน้ําระหว่างการเลี้ยงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของ
สัตว์น้ํา ปริมาณน้ําและคุณภาพของน้ําในบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยง ในกรณีนี้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะ
ระบายน้ําออกจากบ่อประมาณร้อยละ ๕ ของปริมาณน้ําทั้งหมดในบ่อ
๒. ซาวจับสัตว์น้ํา ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เริ่มเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ที่มีขนาดเล็กหรือ
มีอายุน้อย จะปล่อยในปริมาณมาก เพื่อทดแทนสัตว์น้ําที่อาจตายระหว่างการเพาะเลี้ยง เมื่อสัตว์น้ํามีขนาด
ใหญ่ขึ้น ความหนาแน่นของสัตว์น้ําในบ่อที่เพาะเลี้ยงมีมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําลดลง
หรื อทํ าให้ สั ตว์ น้ํ าเกิ ดความเครี ยด ผู้ ประกอบการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจะมี การจั บสั ตว์ น้ํ าบางส่ ว นออก ทั้ ง นี้
อาจเป็นได้ทั้งจับสัตว์น้ําบางส่วนเพื่อจําหน่ายหรือนําไปเพาะเลี้ยงต่อในบ่ออื่น และเพื่อให้สะดวกในการจับ

- ๓๖ สัตว์น้ําจะมีการระบายน้ําออกจากบ่อเพาะเลี้ยง โดยปริมาณน้ําที่ระบายน้ําออกมีประมาณร้อยละ ๒๐ ของ
ปริมาณน้ําทั้งหมดในบ่อ
๓. จับสัตว์น้ําเพื่อจําหน่ายทั้งบ่อ มี ๓ สาเหตุคือ ถึงระยะเวลาของการจับสัตว์น้ํา
ราคาของสัตว์น้ําในขณะนั้นเป็นที่พอใจ หรือสัตว์น้ําเป็นโรค ซึ่งผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะระบายน้ํา
ออกทั้งหมดและมีการเตรียมบ่อเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํารอบใหม่ต่อไป
ดั ง นั้ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า จึ ง ควรมี ก ารสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําถึงวัตถุประสงค์ของการระบายน้ําทิ้งว่าตรงกับลักษณะใด แล้วจึงเก็บตัวอย่างน้ํา
เมื่อระดับน้ําภายในบ่อเพาะเลี้ยงลดลงประมาณร้อยละ ๕๐ ของปริมาณน้ําที่ต้องการระบาย
๔.๔.๒ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ํา (ขณะที่ไม่มีการระบายน้ําทิ้ง) เป็นกรณีที่ ณ เวลาตรวจสอบ
ไม่พบการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้เก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อบําบัดบ่อสุดท้าย พร้อม
ทั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในรายงานข้อเท็จจริงด้วย โดยผลของการตรวจสอบคุณภาพน้ํานั้นไม่นํามาใช้ในการบังคับ
ทางกฎหมาย แต่เป็นการเก็บข้อมูลของคุณภาพน้ําที่อาจเป็นน้ําทิ้งของสถานประกอบการนั้น พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกํากับดูแลต่อไป เนื่องจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีความแตกต่างจากแหล่งกําเนิดมลพิษอื่นคือมีการ
ระบายน้ําทิ้งเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง
๔.๔.๓ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง
เมื่อผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีการระบายน้ําออกจากบ่อเพาะเลี้ยงทั้งในช่วงระหว่าง
การเลี้ยงและช่วงการจับสัตว์น้ํา หรือทุกครั้งที่มีการถ่ายน้ําออกจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
น้ําทิ้งที่ระบายออกมานั้นต้องมีคุณภาพตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์น้ํากร่อย และสัตว์น้ําจืด ซึ่งตามประกาศฯ
กําหนดวิธีการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และหากเป็นไปได้ควรโดยเก็บจากปลายท่อสูบน้ําทิ้ง โดยปริมาตรน้ําทิ้ง
ต้องพอเพียงต่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา สําหรับภาชนะ
เก็บตัวอย่างน้ําทิ้งและเครื่องมือในการตรวจวัดภาคสนามดังตารางที่ ๖ (รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการเก็บตัวอย่าง
น้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา, กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๒.) โดยมีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง ดังนี้

- ๓๗ ตารางที่ ๖ แสดงภาชนะเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งและเครื่องมือในการตรวจวัดภาคสนาม
พารามิเตอร์
บีโอดี
สารแขวนลอย
ไนโตรเจนรวม มี ๓ วิธี
๑) ผลรวมของไนโตรเจน
ละลายที่ตรวจวัดด้วยวิธี
perslfate Digestionและ
ไนโตรเจนแขวนลอย
ตรวจวัดด้วยวิธีกรองสาร
แขวนลอยบนแผ่ นกรอง
ใยแก้ วขนาดตากรองไม่
เกิน ๐.๗ ไมโครเมตร
และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
Nitrogen Analyzer
๒) ผลรวมของไนโตรเจนใน
รู ป ที เคเอ็ น ที่ ต รวจวั ด
ด้ ว ย วิ ธี Kjedahl
Method และไนไตรท์
และไนเตรทที่ ตรวจวั ด
ด้ ว ย วิ ธี Cadmim
Redction
๓) วิ ธี High-Temperatre
Catalytic Oxidation
ฟอสฟอรัสรวม
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

สภาพการนําไฟฟ้า
ความเป็นกรดเป็นด่าง
ความเค็ม

ชนิดขวดเก็บตัวอย่าง

การรักษาสภาพตัวอย่าง

ขวดพลาสติก PE
ขนาด ๑-๒ ลิตร
ขวดพลาสติก PE
ขนาด ๑ ลิตร

แช่เย็นที่ ๔ oc

เครื่องมีอวิเคราะห์
(ภาคสนาม)
-

แช่เย็นที่ ๔ oc

-

ขวดพลาสติก HDPE
ขนาด ๑ ลิตร

๑) แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ OC

-

ขวดพลาสติก HDPE
ขนาด ๑ ลิตร

๑) เติม H๒SO๔ ๒ ml แช่เย็น

ขวดพลาสติก HDPE
ขนาด ๑ ลิตร
ขวดพลาสติก HDPE
ขนาด ๑ ลิตร
ขวดแก้วบีโอดี
ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร

เติม HCl ๕๐% v/v ๑ ml และ
แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ Oc

-

เติม H๒SO๔ ๒ ml.
แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ oc
เติม Zinc Acetate ๒ N
เติม NaOH pH ≥ ๙
แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ oc
-

-

-

(สํ า หรั บ วั ด ไนโตรเจน
แขวนลอย)
๒) เติม H๒SO๔ ๒ ml แช่เย็น
ที่อุณหภูมิ ๔ OC (สําหรับ
วัดไนโตรเจนละลาย)

-

O

ที่อุณหภูมิ ๔ c (สําหรับ
วัดทีเคเอ็นและไนเตรท)
๒) แช่ เย็ นที่ อุ ณหภู มิ ๔ Oc
(สําหรับวัดไนไตรท์)

-

Electronic condctivity
pH Meter
Electronic condctivity
หรือแบบเดนซิตี้

- ๓๘ (๑) การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
 ล้างกลั้วภาชนะเก็บน้ําโดยใช้น้ําตัวอย่าง ๒-๓ ครั้ง
 เก็บน้ําทิ้งโดยวิธีการจ้วง ณ จุดที่มีการระบายน้ําทิ้งออกจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําให้เพียงพอกับประมาณน้ําที่ต้องการเก็บในทุกพารามิเตอร์
(๒) วัดค่าพารามิเตอร์ภาคสนาม
 ใช้บีกเกอร์หรือภาชนะพลาสติก (ไม่ควรใช้ภาชนะที่ทําด้วยโลหะ) แบ่งตัวอย่าง
น้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่างเพื่อ
 วัดค่าพีเอช โดยใช้เครื่องวัดพีเอช
 วั ดค่ าความเค็ ม โดยใช้ เครื่ องวั ดความเค็ มแบบวั ดการหั กเหของแสงแบบ
อิเล็กโตรเมตริก คอนดักติวิตี้ (Electrometric Condctivity) หรือแบบเดนซิตี้ (สําหรับมาตรฐานน้ําทิ้งจาก
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย)
 วัดสภาพนําไฟฟ้าที่ ๒๕ องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องอิเล็กทิคัล คอนดักติวิตื้
(Electrical Condctivity) (สําหรับค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด)
 วัดค่าอุณหภูมิ
(๓) การรักษาสภาพตัวอย่างน้ําเพื่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแต่ละพารามิเตอร์
 การรักษาสภาพน้ําตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์บีโอดี และสารแขวนลอย
 ใช้บีกเกอร์ตักน้ําจากภาชนะน้ําตัวอย่าง มาล้างกลั้วขวดเก็บตัวอย่างน้ํา จากนั้น
ถ่ายน้ําจากถังเก็บตัวอย่างลงสู่ขวดเก็บตัวอย่างจนล้นออกจากขวดเก็บตัวอย่าง ปิดฝาให้แน่น
 บันทึกข้อมู ลลงบนฉลากบันทึกข้อมูลที่ข้างขวดตัวอย่าง นําขวดตั วอย่างใส่
ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นนําไปแช่เย็นในน้ําแข็งที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส
 การรั ก ษาสภาพน้ํ า ตั ว อย่ า งเพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ อมโมเนี ย ฟอสฟอรั ส รวม และ
ไนโตรเจนรวม (วิธี Kjedahl)
 ใช้บีกเกอร์ตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่างกลั้วขวดเก็บน้ําตัวอย่าง (ขวดพลาสติก
PE ๑,๐๐๐ มิลลิตร) จากนั้นตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่าง ลงสู่ขวดเก็บตัวอย่างดังกล่าวจนเกือบเต็ม
 เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้นลงในขวดตัวอย่างปิดฝาให้แน่นและเขย่าขวด (วัดพีเอช
น้ําตัวอย่างให้มีพีเอชต่ํากว่า ๒)
 บันทึกข้อมูลลงบนฉลากบันทึกข้อมูลที่ข้างขวดตัวอย่าง นําขวดตัวอย่างใส่
ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นนําไปแช่เย็นในน้ําแข็งที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส
 การรักษาสภาพน้ําตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ไฮโนเจนซัลไฟด์ (H๒S)
(สําหรับ
มาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งและสัตว์น้ํากร่อย)

- ๓๙  เติมสารละลายซิงค์อะซิเตต ๒ นอร์มอล จํานวน ๔ หยด ต่อน้ํา ๑๐๐ มิลลิลิตร
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ประมาณ ๑ มิลลิลิตร ลงในขวดเก็บตัวอย่าง (เพื่อให้ตัวอย่างมีค่าความเป็นด่าง
ประมาณ ๙ หรือมากกว่าเล็กน้อย)
 ใช้สายยางถ่ายน้ํา (กาลักน้ํา) จากภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ําลงขวดเก็บตัวอย่าง
(ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก PE ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร) จนน้ําเต็มขวด (ในการเก็บตัวอย่างน้ําต้องระมัดระวังอย่าให้เกิด
ฟองอากาศในการเก็บตัวอย่าง)
 ปิดฝาให้แน่นและเขย่าขวดเบาๆ (วัดพีเอชน้ําตัวอย่างให้มีพีเอชมากกว่า ๙)
 บันทึกข้อมูลลงบนฉลากบันทึกข้อมูลที่ข้างขวดตัวอย่าง นําขวดตัวอย่างใส่
ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นนําไปแช่เย็นในน้ําแข็งที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส
๔.๕ การขนส่งตัวอย่างน้าํ ทิ้งไปยังห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างน้ําสําหรับการวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์มีช่วงระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างก่อนทําการ
วิเคราะห์แตกต่างกันไป ดังนั้นจะต้องทําการขนส่งตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ทันเวลา ซึ่งจากการที่ช่วง
ระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างในพารามิเตอร์บีโอดีและไนโตรเจนรวมมีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือ ๑ วัน ดังนั้นในการ
เก็บตัวอย่างจะต้องวางแผนในการส่งตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ทันเวลาภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) โดย
นับเวลาตั้งแต่เริ่มถ่ายตัวอย่างน้ําลงสู่ขวดบรรจุตัวอย่าง
สําหรับขวดบรรจุตัวอย่างน้ําแต่ละขวดให้ใส่ถุงพลาสติกทนเย็นและใช้ยางรัดปากถุงให้แน่น ตัวอย่าง
ทั้งหมดจะต้องแชเย็นในภาชนะรักษาความเย็น เช่น ถังปิคนิค เป็นต้น ซึ่งด้านในของฝากล่องโฟมให้นําแบบลงรายการ
“ใบส่ง/รับตัวอย่าง” พับใส่ถุงพลาสติกและผนึกติดไว้ สําหรับด้านนอกของฝากล่องโฟมให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ของ
ห้องปฏิบัติการที่จะส่งวิเคราะห์ จากนั้นให้ทําการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ทราบล่วงหน้า และ
จัดให้มีการรอรับตัวอย่างน้ําแล้วจึงทําการขนส่งตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๔๐ ขั้นตอนที่ ๑ ล้างภาชนะเก็บตัวอย่างน้ําด้วยน้ําทิ้ง เก็บน้ําทิ้งโดยวิธีการจ้วง ณ จุดที่มีการระบายน้ําทิ้งออกจาก
สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เพียงพอกับปริมาณน้ําที่ต้องการเก็บในทุกพารามิเตอร์
ขั้นตอนที่ ๒ ๑) ใช้บีกเกอร์ขนาด ๑ ลิตร ตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่าง
๒) วัดค่าพีเอช ความเค็ม สภาพนําไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ําในบีกเกอร์
ขั้นตอนที่ ๓ แบ่งตัวอย่างน้ําจากภาขนะเก็บตัวอย่าง ใส่ขวดตัวอย่างตามปริมาณและวิธีการที่กําหนด
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
“บีโอดี และสารแขวนลอย”
๑) ใช้บีกเกอร์ตักน้ําจากภาชนะเก็บ
๑) ใช้บีกเกอร์ตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างล้างกลั้วขวดเก็บตัวอย่าง
ล้างกลั้วขวดเก็บตัวอย่าง
๒) เติมสารละลายซิงค์อะซิเตต ๑ มล.
๒) ถ่ายน้ําจากภาชนะเก็บลงสู่ขวดเก็บ
ลงในขวดเก็บตัวอย่างจากนั้นใช้สายยาง
ตัวอย่างน้ําจนเต็มปิดฝาให้แน่น
ลักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่างลงใน
เขียนฉลากติดไว้ที่ข้างขวดนําขวด
ขวดเก็บตัวอย่างจนเกือบเต็ม (ในขณะ
ใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นด้วย
ลักน้ําปลายของสายยางจะต้องอยู่
หนังยาง แล้วน้ําไปแช่เย็นที่ ๔ oC
๓) ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อ
ในสารละลายซิงค์อะซิเตตตลอดเวลา
และระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ) แล้วเติม วิเคราะห์ บีโอดี และสารแขวนลอย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ให้
ตัวอย่างน้ํามีพีเอชมากกว่า ๙ ปิดฝา
ให้แน่น เขย่าขวด เขียนฉลากติดไว้ที่
ข้างขวดนําขวดใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุง
ให้แน่นด้วยหนังยาง แล้วนําไปแข่เย็นที่
๔oC
๓) ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

“แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสรวม ไนโตรเจนรวม”
๑) ใช้บีกเกอร์ตักน้ําจากภาชนะเก็บ
ตัวอย่าง ล้างกลั้วขวดเก็บตัวอย่าง
๒) ถ่ายน้ําจากภาชนะเก็บลงสู่ขวดเก็บ
ตัวอย่างน้ําจนเกือบเต็มแล้วเติม
กรดซัลฟูริกลงในขวดให้ตัวอย่างน้ํา
มีพีเอชต่ํากว่า ๒ ปิดฝาให้แน่น
เขย่าขวด เขียนฉลากติดไว้ที่ข้างขวด
นําขวดใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้
แน่นด้วยหนังยาง แล้วน้ําไปแช่เย็นที่
๔ oC
๓) ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสรวม
ไนโตรเจนรวม

ขั้นตอนที่ ๔ รวบรวมขวดตัวอย่างน้ําทิ้งทั้งหมดใส่กล่องโฟมและแช่น้ําแข็ง บันทึกข้อมูล “ใบส่ง/รับตัวอย่าง”
จ่าหน้าที่อยู่ผู้รับ ส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา ๑ วัน

ภาพที่ ๑๑ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ ชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสูแ่ หล่งน้าํ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่ อยน้ํ าเสี ยลงสู่ แหล่ งน้ํ าสาธารณะหรื อออกสู่ สิ่ งแวดล้ อม อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้โดยวิธีต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือสัตว์น้ํากร่อยในบริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดิน
ชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน
“พื้นที่บ่อ” หมายความว่า พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง โดยรวมคู คลองส่งและระบายน้ํา
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
“แหล่งน้ําสาธารณะ” ให้หมายความรวมถึง ท่อระบายน้ําสาธารณะด้วย
“การบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทําให้เจือจาง (Diltion)
ข้อ ๒ ให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่มีพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป ตามรายละเอียดในแผนที่
รวมและแผนที่จังหวัดพร้อมคําอธิบายแนบท้ายประกาศนี้ จํานวน ๙๔ แผ่น เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตามข้อ ๒ ปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทําการบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

๑-๒
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสองปี นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ภาคผนวก ๒
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝัง่
เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔
แห่งพระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้โดยวิธีต่าง ๆ เพื่อการ
เลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือสัตว์น้ํากร่อยในบริเวณนอกแนวป้องกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขตที่ดินชายทะเล
ชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน
“พื้นที่บ่อ” หมายความว่า พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง โดยรวมคู คลองส่งและระบายน้ํา
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งซึ่งมีพื้นที่บ่อ
ตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป ไว้ดังต่อไปนี้
(๔) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าระหว่าง ๖.๕-๙.๐
(๕) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๖) สารแขวนลอย (Sspended Solids) มีค่าไม่เกิน ๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๗) แอมโมเนีย (NH๓-N) มีค่าไม่เกิน ๑.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๘) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphors) มีค่าไม่เกิน ๐.๔ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๙) ไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H๒S) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๑๐) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย (Total Dissolved
Nitrogen) และไนโตรเจนแขวนลอย (Total Particlate Nitrogen) มีค่ารวมกันไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
ข้อ ๓ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามข้อ ๒ ให้
เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง

๒-๒
ข้อ ๔ การตรวจสอบค่ า มาตรฐานน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสัต ว์ น้ํ า ชายฝั่ง ตามข้ อ ๒ ให้ ใ ช้ วิ ธี
ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH
Meter) ตามวิธีหาค่าแบบวิธีอิเล็กโตรเมตริก (Electrometric)
(๒) การตรวจบีโอดีให้ใช้วิธีอะไซด์ โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศา
เซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน โดยใช้ Synthetic Seawater
(๓) การตรวจสอบสารแขวนลอยให้ ใช้ วิ ธี กรองผ่ านแผ่ นกรองใยแก้ ว ขนาดตากรอง ๑.๒
ไมโครเมตร
(๔) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียให้ใช้วิธีโมไฟด์ ไอโดฟีนอล บลู (Modified Idophenol Ble)
(๕) การตรวจสอบฟอสฟอรัสรวมให้ใช้วิธีแอสคอร์บิค แอซิด (Ascorbic Acid)
(๖) การตรวจสอบค่าไฮโดรเจนซัลไฟล์ให้ใช้วธิ ีเมธิลีน บลู (Methylene Ble)
(๗) การตรวจสอบไนโตรเจนรวมให้นําค่าการตรวจวัดไนโตรเจนละลายและไนโตรเจนแขวนลอย
บวกรวมกัน โดยการหาค่า
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ใช้วิธีเปอร์ซัลเฟต ไดเจสชั่น (Perslfate Digestion)
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยให้ใช้วิธีวัดสารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้วขนาดตากรอง ๐.๗
ไมโครเมตร และวิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyze
ข้อ ๕ รายละเอียดของวิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตามข้อ ๔
ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis
(Stickland and Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia
in Estary (Sasaki and Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือคู่มือ
วิเคราะห์น้ํา และน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ข้อ ๖ รายละเอี ย ดและวิ ธี ต รวจสอบค่ า มาตรฐานน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ชายฝั่ ง
นอกเหนือจากข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๙ ง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ภาคผนวก ๓
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ กร่อยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสูแ่ หล่งน้าํ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่ อยน้ํ าเสี ยลงสู่ แหล่ งน้ํ าสาธารณะหรื อออกสู่ สิ่ งแวดล้ อม อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบั ญญั ติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยหรือสัตว์น้ําเค็มแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
“พื้นที่บ่อ” หมายความว่า พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบาย
น้ํา
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ํากร่อยหรือสัตว์น้ําเค็มที่เพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น กุ้ง ปลา ปู
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
“แหล่งน้ําสาธารณะ” ให้หมายความรวมถึง ท่อระบายน้ําสาธารณะด้วย
“การบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทําให้เจือจาง (Diltion)
ข้อ ๒ ให้ บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า กร่ อ ยทุ ก ขนาด เป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยตามข้อ ๒ ปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทําการบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า กร่ อ ยที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย

๓-๒
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ภาคผนวก ๔
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
โดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุ มมลพิ ษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยหรือสัตว์น้ําเค็มแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
“พื้นที่บ่อ” หมายความว่า พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบายน้ํา
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ํากร่อยหรือสัตว์น้ําเค็มที่เพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น กุ้ง ปลา ปู
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้แบ่งประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยตามข้อ ๑ ที่ต้องถูกควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
ออกเป็น ๒ ขนาด คือ
(๑) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีพื้นที่บ่อต่ํากว่า ๑๐ ไร่ และ
(๒) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ้นไป
ข้อ ๓ บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า กร่ อ ยตามข้ อ ๒ (๑) ต้ อ งมี ม าตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕-๘.๕
(๒) ความเค็ม (Salinity) จะมีค่าสูงกว่าความเค็มของแหล่งรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐
ข้อ ๔ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยตามข้อ ๒ (๒) ต้องมีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕-๘.๕
(๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Sspended Solids) ไม่เกิน ๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) แอมโมเนีย (NH๓-N) ไม่เกิน ๑.๑ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๕) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphors) ไม่เกิน ๐.๔ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๖) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H๒S) ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๗) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๘) ความเค็ม (Salinity) จะมีค่าสูงกว่าความเค็มของแหล่งรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามข้อ ๓ และ
ข้อ ๔ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํากร่อย
ข้อ ๖ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH Meter)
ตามวิธีหาค่าแบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก (Electrometric)
(๒) การตรวจบีโอดีให้ใช้วิธีอะไซด์ โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐
องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน และในกรณีน้ําทิ้งมีความเค็มให้ใช้ Synthetic Seawater
(๓) การตรวจสอบสารแขวนลอยให้ใช้วิธีกรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน ๑.๒
ไมโครเมตร
(๔) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียให้ใช้วิธีโมดิไฟด์ อินโดฟีนอล บลู (Modified Indophenol Ble)
(๕) การตรวจสอบฟอสฟอรัสรวมให้ใช้วิธีแอสคอร์บิค แอซิด (Ascorbic Acid)
(๖) การตรวจสอบไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้ใช้วิธีเมธิลีน บลู (Methylene Ble)
(๗) การตรวจสอบไนโตรเจนรวม ให้ใช้
(ก) ผลรวมของไนโตรเจนละลาย ที่ ตรวจวั ดด้ วยวิ ธี เปอร์ ซั ลเฟต ไดเจสชั่ น (Perslfate
Digestion) และไนโตรเจนแขวนลอย ที่ตรวจวัดด้วยวิธีวัดสารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้วขนาดตากรอง ไม่เกิน ๐.๗
ไมโครเมตร และวิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer หรือ
(ข) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอน ที่ตรวจวัดด้วยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) และไนไตรท์
และไนเตรท ที่ตรวจวัดด้วยวิธีแคดเมียม รีดัคชั่น (Cadmim Redction) หรือ
(ค) วิธี High-temperatre Catalytic Oxidation
(๘) การตรวจสอบความเค็ม ให้ใช้เครื่องวัดความเค็มของน้ําที่ใช้หลักการหาค่าแบบอิเล็กโตรเมตริก
คอนดักติวิตี้ (Electrometric Condctivity) หรือแบบเดนซิตี้ (Density)
ข้อ ๗ รายละเอียดของวิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยตามข้อ ๖
ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis
(Stickland and Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia

๔-๓
in Estary (Sasaki and Sawada), Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือคู่มือ
วิเคราะห์น้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ข้อ ๘ รายละเอียดและวิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
นอกเหนือจากข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ภาคผนวก ๕
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสูแ่ หล่งน้าํ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่ อยน้ํ าเสี ยลงสู่ แหล่ งน้ํ าสาธารณะหรื อออกสู่ สิ่ งแวดล้ อม อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ไม่รวมถึงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีประกาศของรัฐมนตรี
กําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษไว้แล้ว
“พื้นที่บ่อ" หมายความว่า พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบายน้ํา
“สัตว์น้ํา" หมายความว่า สัตว์น้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น ปลา กุ้ง หอย เต่า จระเข้
“น้ําทิ้ ง" หมายความว่า น้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแล้วจนเป็ นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก” หมายความว่า บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินพืชเป็น
อาหารทุกชนิด ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มี
ค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข” หมายความว่า บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินเนื้อ
เป็นอาหารทุกชนิด หรือสัตว์น้ําอื่น ๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มี
การเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค” หมายความว่า บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกประเภท
ซึ่งมีการใช้สารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใดเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยง
เพื่อปรับระดับค่าความเค็มของน้ําที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทนั้น ๆ
ข้อ ๒ ให้ บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า จื ด ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
(๑) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประเภท ก และประเภท ข ที่มีขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยง ตั้งแต่
๑๐ ไร่ขึ้นไป
(๒) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประเภท ค ทุกขนาดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยง

ข้อ ๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามข้อ ๒ ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ร่วมกันตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไปให้ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด
ข้อ ๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามข้อ ๒ ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทําการบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

ภาคผนวก ๖
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ จืด
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดย
มาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุ มมลพิ ษและโดยความเห็ นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรับให้ขังน้ําได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ไม่รวมถึงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยที่มีประกาศของรัฐมนตรี
กําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษไว้แล้ว
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น ปลา กุ้ง หอย เต่า จระเข้
“พื้นที่บ่อ” หมายความว่า พื้นที่บ่อที่ใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่งและระบายน้ํา
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก” หมายความว่า บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินพืช
เป็นอาหารทุกชนิด ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดิน
ที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข” หมายความว่า บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินเนื้อ
เป็นอาหารทุกชนิด หรือสัตว์น้ําอื่น ๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติม
สารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค” หมายความว่า บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิด ซึ่งมี
การใช้สารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใดเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยง
เพื่อปรับระดับค่าความเค็มของน้ําที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ
ข้อ ๒ มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า จื ด ประเภท ก ต้ อ งมี
ค่าดังต่อไปนี้
(๑) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) สารแขวนลอย (Sspended Solids) ไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๓ มาตรฐานควบคุม การระบายน้ํ า ทิ้ง จากบ่ อ เพาะเลี้ย งสั ตว์น้ํ าจื ด ประเภท ข ต้ อ งมีค่ า
ดังต่อไปนี้

(๑) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) สารแขวนลอย (Sspended Solids) ไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓) แอมโมเนีย (NH๓-N) ไม่เกิน ๑.๑ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๔) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย (Total Dissolved
Nitrogen) และไนโตรเจนแขวนลอย (Total Particlate Nitrogen) รวมกันไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๕) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphors) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๖) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕-๘.๕
ข้อ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประเภท ค ที่มีขนาดพื้นที่
บ่อเพาะเลี้ยงต่ํากว่า ๑๐ ไร่ ต้องมีค่าดังต่อไปนี้
(๑) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕-๘.๕
(๒) สภาพนําไฟฟ้า ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ไม่เกิน ๐.๗๕ เดซิซีเมนต่อเมตร
ข้อ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประเภท ค ที่มีขนาดพื้นที่
บ่อเพาะเลี้ยงตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป ต้องมีค่าดังต่อไปนี้
(๑) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) สารแขวนลอย (Sspended Solids) ไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓) แอมโมเนีย (NH๓-N) ไม่เกิน ๑.๑ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๔) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย (Total Dissolved
Nitrogen) และไนโตรเจนแขวนลอย (Total Particlate Nitrogen) รวมกันไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๕) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphors) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
(๖) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕-๘.๕
(๗) สภาพนําไฟฟ้า ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ไม่เกิน ๐.๗๕ เดซิซีเมนต่อเมตร
ข้อ ๖ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามข้อ ๒ ถึง
ข้อ ๕ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด
ข้อ ๗ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ ให้ใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบบีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์ โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐
องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน
(๒) การตรวจสอบสารแขวนลอย ให้ใช้วิธีกรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรองไม่เกิน ๑.๒
ไมโครเมตร
(๓) การตรวจสอบแอมโมเนี ยไนโตรเจน ให้ ใช้ วิ ธี โมดิ ไฟด์ อิ นโดฟี นอล บลู (Modified
Indophenol Ble)
(๔) การตรวจสอบไนโตรเจนรวม ให้ใช้

๖-๓
(ก) ผลรวมของไนโตรเจนละลาย ที่ ตรวจวั ดด้ วยวิ ธี เปอร์ ซั ลเฟตไดเจสชั่ น (Perslfate
Digestion) และไนโตรเจนแขวนลอย ที่ตรวจวัดด้วยวิธีวัดสารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้วขนาดตากรองไม่เกิน ๐.๗
ไมโครเมตร และวิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer หรือ
(ข) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ที่ตรวจวัดด้วยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl Method)
และไนไตรท์และไนเตรท ที่ตรวจวัดด้วยวิธีแคดเมียม รีดัคชั่น (Cadmim Redction)
(ค) วิธี High-temperatre Catalytic Oxidation
(๕) การตรวจสอบฟอสฟอรัสรวม ให้ใช้วิธีแอสคอร์บิค แอซิด (Ascorbic Acid)
(๖) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH Meter)
ตามวิธีหาค่าแบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก (Electrometric Method)
(๗) การตรวจสอบสภาพนํ าไฟฟ้ า ที่ ๒๕ องศาเซลเซี ยส ให้ ใช้ วิ ธี อิ เล็ กทิ คั ล คอนดั กทิ วิ ตี
(Electrical Condctivity)
ข้อ ๘ วิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ตามข้อ ๗ ให้เป็นไปตามวิธี
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater ที่ American Pblic Health Association, American Water Work Association และ
Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนดไว้
ข้อ ๙ รายละเอี ย ดและวิ ธี ต รวจสอบค่ า มาตรฐานน้ํ า ทิ้ ง จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า จื ด
นอกเหนือจากข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

ภาคผนวก ๗
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ใขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ใขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้
๑. นายอําเภอทุกอําเภอ
๒. ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอทุกกิ่งอําเภอ
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตพื้นที่ของตน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

ภาคผนวก ๘
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดประเภทตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญแตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไม่สอดคล้องกับการกําหนดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบัน จึงสมควร
แก้ไขปรับปรุงประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
๑.๑ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้
๒.๑ ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมมลพิษ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การควบคุ ม มลพิ ษ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั่ ว
ราชอาณาจักร ดังนี้
(๑) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(๒) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(๓) เลขานุการกรม
(๔) ผู้อํานวยการกองนิติการ
(๕) ผู้อํานวยการกองแผนงานและประเมินผล
(๖) ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๗) ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา
(๘) ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

๘-๒
(๙) ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ
(๑๐) ผู้อํานวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
(๑๑) นิ ติกร ตั้ งแต่ ร ะดับ ปฏิ บัติก ารขึ้นไป ซึ่งดํ ารงตํ า แหน่งนิ ติก รหรือนักวิ ชาการ
สิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๒) นิ ติกร ตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฏิบัติก ารขึ้นไป ซึ่ งดํ ารงตํา แหน่งนิ ติก รหรือนักวิ ชาการ
สิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๒ ข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตพื้นที่ของตน ดังนี้
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
(๓) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สังกัดสํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๑-๑๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนิติกรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔) นั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไป สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนิติกรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๕๖ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ภาคผนวก ๙
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๗)
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดประเภทตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญแตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไม่สอดคล้องกับการกําหนดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบัน จึงสมควร
แก้ไขปรับปรุงประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนของกรมประมง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ข้าราชการกรมประมง เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
สัตว์น้ํากร่อย และสัตว์น้ําจืด ทั่วราชอาณาจักร (ยกเว้นข้อ ๒.๘) ดังนี้
๒.๑ อธิบดีกรมประมง
๒.๒ รองอธิบดีกรมประมง
๒.๓ ผู้ตรวจราชการกรมประมง
๒.๔ ข้าราชการในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
(๓) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

๙-๒

๒.๕

๒.๖

๒.๗

๒.๘

(๗) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
(๘) หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
(๙) หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
(๑๐) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล
(๑๑) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๑๒) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป
ข้าราชการสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ดังนี้
(๑) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(๒) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป
ข้าราชการสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดังนี้
(๑) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(๒) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป
ข้าราชการสังกัดกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ดังนี้
(๑) ผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป
(๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป
ข้าราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องที่

ของตน ดังนี้
(๑) ประมงจังหวัด
(๒) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ภาคผนวก ๑๐
แนวทางการจัดการน้ําทิ้งและของเสียสําหรับบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และกําหนดให้น้ําทิ้งที่สามารถ
ระบายออกจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งต้องมีคุณภาพน้ําเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งกําหนด ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษได้จัดทําแนวทางในการจัดการน้ําทิ้งและของเสียจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ดังภาพที่ ๑๐-๑ ซึ่งสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่เพาะเลี้ยงคือ
กุ้งทะเล แนวทางในการจัดการน้ําทิ้งและของเสียที่นําเสนอนี้สามารถใช้ได้กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทุกขนาด โดยขนาดของ
ระบบบําบัดจะขึ้นอยู่กับการจัดระบบจับกุ้ง หากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่จะต้องใช้พื้นที่บําบัดมาก หากเป็นฟาร์มขนาดเล็ก
อาจใช้บ่อกุ้งที่เพิ่งจับเป็นบ่อตกตะกอนน้ําทิ้งชั่วคราวหมุนเวียนไปเรื่อยๆ และจะต้องมีพื้นที่บําบัดเลน เนื่องจากระบบ
บําบัดต้องมีการกําจัดเลนเป็นระยะๆ โดยการไถปาดหน้าเลนหรือโดยการฉีดล้าง
วิธีการบําบัดน้ําทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยหน่วยบําบัดหลัก ๒ หน่วย คือ หน่วยบําบัดโดย
กระบวนการตกตะกอนและหน่วยบําบัดโดยกระบวนการให้อากาศ โดยปล่อยให้น้ําทิ้งมีการตกตะกอนตามธรรมชาติชว่ ง
ระยะเวลาหนึ่ งเพื่ อกํ าจั ดตะกอนแขวนลอยทั้ งสารอนิ นทรีย์ และสารอิ นทรี ย์ แล้ วจึ งใช้การให้ อากาศช่ วยกําจั ด
สารอินทรีย์ที่ยังเหลือตกค้างจะถูกย่อยสลาย ส่วนแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์จะถูกออกซิไดซ์ และบางส่วนจะแพร่
ออกสู่อากาศโดยตรง สําหรับขนาดของระบบบําบัดจะขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยขนาด
ของระบบบําบัดมาตรฐานจะประกอบด้วยบ่อตกตะกอน และบ่อให้อากาศ โดยแต่ละหน่วยบําบัดต้องมีปริมาตรความจุ
อย่างน้อยเท่ากับปริมาตรบ่อเลี้ยง ๑ บ่อ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ําทิ้งได้ทั้งหมดเมื่อเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต
บอเลี้ยง

บอตกตะกอน
(12 – 24 ชั่วโมง)

บอใหอากาศ
(7-10 วัน)

ระบายทิ้ง

ภาพที่ ๑๐-๑ แนวทางการจัดการน้ําทิ้งและของเสียสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

๑๐-๒
หมายเหตุ
(๑) น้ําทิ้งต้องถูกทิ้งให้ตกตะกอน ๑๒-๒๔ ชั่วโมง เพื่อกําจัดตะกอนสารแขวนลอย และลดปริมาณบีโอดี
ธาตุอาหาร และสารมลพิษ และนําไปให้อากาศ ๗-๑๐ วัน เพื่อกําจัดสารอินทรีย์และสารมลพิษที่ยังเหลือตกค้าง โดย
เครื่องให้อากาศต้องสามารถให้อากาศได้อย่างเพียงพอที่จะคงปริมาณออกซิเจนให้อยู่ใกล้ระดับอิ่มตัวทั่วทั้งบ่อ
(๒) หากต้องการจับสัตว์น้ําพร้อมกันหรือติดต่อกันคราวละหลายบ่อ ก็ต้องเพิ่มพื้นที่บ่อบําบัดให้มากขึ้น
แต่ขนาดของระบบบําบัดอาจลดลงได้ถ้าใช้บ่อที่เพิ่งจับสัตว์น้ําเป็นบ่อตกตะกอนน้ําทิ้งชั่วคราวหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
สําหรับฟาร์มขนาดเล็กที่มีพื้นที่น้อยอาจสร้างระบบบําบัดที่มีเฉพาะบ่อตกตะกอน สําหรับบ่อเติมอากาศก็ใช้บ่อเลี้ยงที่
เพิ่งจับสัตว์น้ําและได้รับการทําความสะอาดแล้วเป็นบ่อให้อากาศ
(๓) บ่อตกตะกอนควรบดคันดินแน่นประมาณ ๘๐% โดยใช้ดินเหนียวหรือดินเหนียวผสมกับดินลูกรัง
พื้นบ่อควรบดอัดแน่นด้วยดินเหนียวหรือดินเหนียวผสมดินลูกรัง ผนังบ่อมีความลาดชัน (Slope) ๑:๒ บ่อควรมีความ
ลึก ๒ เมตร เก็บกักน้ําประมาณ ๑.๕ เมตร มีแอ่งคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๓x๓ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร เพื่อ
ความสะดวกในการรวมและกํ าจัดตะกอน สําหรับบ่อเติ มอากาศควรมีขนาด รู ปร่าง ลักษณะ และองค์ประกอบ
เช่นเดียวกับบ่อตกตะกอนเพื่อความสะดวกในการทําความสะอาด บริเวณที่สูบน้ําลงควรมีแผงไม้กันพื้นบ่อ เพื่อป้องกัน
ตะกอนเลนฟุ้งกระจายขณะสูบน้ํา และหัวสูบน้ําควรอยู่สูงกว่าระดับตะกอนที่พื้นบ่อ

ภาคผนวก ๑๑
แนวทางการจัดการน้ําทิ้งและของเสียสําหรับบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ กร่อย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และกําหนดให้น้ําทิ้งที่สามารถ
ระบายออกจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยต้องมีคุณภาพน้ําเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยกําหนด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาและทดสอบระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้สารเคมี และ
ตกตะกอน พบว่าเป็นระบบที่สามารถลดสารพิษได้จนถึงระดับที่มาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยกําหนด
แต่ระบบบําบัดนี้ยังมีข้อจํากัดด้านประสิทธิภาพการลดของเสีย จึงต้องมีการจัดการเลี้ยงควบคู่กันไปด้วย
หลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําทิ้ง ระบบบําบัดประกอบด้วยหน่วยบําบัด ๒ หน่วย คือ บ่อบําบัด
หรือบ่อผสมสารเคมีกับน้ําและบ่อตกตะกอน โดยบ่อบําบัดจะทําหน้าที่ผสมสารเคมีกับน้ําทิ้งให้เป็นเนื้อเดียวกัน
กระบวนการบําบัดส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีขณะผสมน้ําทิ้งกับสารเคมี และอีกส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นในบ่อตกตะกอนซึ่งจะ
ใช้เวลา ๒๔ ชั่วโมง สารเคมีจะเป็นตัวดูดซับสารพิษที่เป็นสารประกอบของไนโตรเจนและเร่งการตกตะกอนของ
สารอินทรีย์และอนินทรีย์ น้ําทิ้งที่บําบัดแล้วสามารถปล่อยระบายออกสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได้ทันที หรือสูบไปเก็บในบ่อ
เก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในระบบการเลี้ยงต่อไป

ภาพที่ ๑๑-๑ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้สารเคมี และตกตะกอน

๑๑-๒
การเติมสารเคมีและการถ่ายน้ํา การเติมสารเคมีเพื่อบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเป็นปูนชนิดต่างๆ ในอัตราส่วนที่
กําหนดดังตารางที่ ฎ-๑ โดยถ่ายน้ําทิ้งลงสู่บ่อผสมสารเคมี และค่อยๆ หว่านสารเคมีลงในบ่อผสมขณะถ่ายน้ํา เมื่อน้ํา
หมดและหยุดถ่ายน้ํา สารเคมีก็จะหมดพอดี ฉะนั้นในการบําบัดน้ําทิ้ง จะต้องคํานวณปริมาณน้ําที่จะถ่ายทิ้งและ
ปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการบําบัดให้มีความสอดคล้องกัน
บ่อผสมสารเคมีอาจเป็นบ่อที่ทําด้วยคอนกรีตหรือเป็นถังที่ทําจากวัสดุที่มีความคงทน เช่น พลาสติก
ผ้าใบ หรือไฟเบอร์กลาส หรืออาจเป็นรางน้ําที่มีขนาดกว้างยาวพอที่จะให้เกิดการผสมได้ทั่วถึงเป็นเนื้อเดียวกัน
การผสมน้ํากับสารเคมีจะไม่ทําในบ่อดิน เพราะตะกอนดินที่เกิดขึ้นขณะการผสมจะทําให้เกิดการใช้สารเคมีไปส่วนหนึ่ง
แต่หากไม่มีบ่อผสมสารเคมีที่ทําด้วยวัสดุดังกล่าว ก็สามารถทําการผสมสารเคมีโดยการสูบน้ําลงบ่อตกตะกอนโดยมี
แผ่นพลาสติกรองที่ปลายท่อน้ําออก และโรยสารเคมีบริเวณที่น้ําฟุ้งเป็นฟอง ไม่แนะนําให้หว่านสารเคมีลงในบ่อโดยตรง
แล้วใช้เครื่องตีน้ําเพราะสารเคมีส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปกับตะกอนในบ่อ ทําให้อัตราส่วนที่แนะนําให้ใช้ไม่เพียงพอในการ
บําบัดน้ําทิ้ง
ตารางที่ ๑๑-๑

สารเคมีและปริมาณที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
สารเคมี

ปริมาณ (กิโลกรัม/ไร่)

ปูนดิบหรือหินปูน
๔๘-๘๐
ปูนเผาหรือแคลเซียมออกไซด์
๔๘
ปูนขาวหรือปูนไฮดรอกไซด์
๔๘-๘๐
สารส้ม
๒๔-๔๐
ซีโอไลท์
๔๘
หมายเหตุ : ปริมาณสารเคมีที่แนะนําให้ใช้ในบ่อลึก ๑ เมตร (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ภาพที่ ๑๑-๒ แผนผังการถ่ายน้ําโดยใช้แรงโน้มถ่วงและโดยใช้เครื่องสูบน้ํา
รูปแบบของระบบบําบัด มี ๓ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ วิธีนี้ใช้ต้นทุนต่ําสุด แต่ต้องออกแบบบ่อให้สามารถถ่ายน้ําทิ้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ํา โดย
ให้พื้นบ่อเลี้ยงและบ่อบําบัด/บ่อตกตะกอนอยู่สูงกว่าระดับน้ําในคูน้ําทิ้ง จุดคุ้มทุนสูงสุดควรประกอบด้วยบ่อเลี้ยง
จํานวน ๕ บ่อ/บ่อตกตะกอน ๑ บ่อ ที่มีขนาดเท่ากัน และมีบ่อบําบัดสําหรับเติมสารเคมีขณะทิ้งน้ําขนาด กว้าง ๑ เมตร
ยาว ๑ เมตร ลึก ๒ เมตร จํานวน ๒ บ่อ หากเลี้ยงปลาน้ําลึก ๑ เมตรควรถ่ายน้ําทิ้งครั้งละ ๓๐ เซนติเมตรทุก ๑๐ วัน
ใช้เวลาตกตะกอนในบ่อตกตะกอน ๑ วัน แล้วปล่อยน้ําที่ตกตะกอนแล้วออกทิ้งทางท่อน้ําทิ้ง รวมเวลาที่ใช้ในการบําบัด
๒ วัน ทําสลับกัน ๕ บ่อ

ภาพที่ ๑๑-๓ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้สารเคมี และตกตะกอน แบบที่ ๑

๑๑-๔
แบบที่ ๒ ทําเช่นเดียวกับระบบบําบัดแบบที่ ๑ ซึ่งเป็นระบบบําบัดมาตรฐาน แต่ในระบบนี้พื้นบ่อเลี้ยง
และบ่อตกตะกอนจะอยู่ ระดับเดี ยวกั นกั บพื้ นคู ระบาย จึงไม่ สามารถทิ้งน้ําโดยใช้ แรงโน้ มถ่ วงได้ จําเป็ นต้องใช้
เครื่องยนต์สําหรับสูบน้ําที่ตกตะกอนแล้วทิ้งลงคูระบาย วิธีนี้จะสิ้นเปลืองค่าน้ํามัน

ภาพที่ ๑๑-๔ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้สารเคมี และตกตะกอน แบบที่ ๒
แบบที่ ๓ ลักษณะเดียวกับแบบที่ ๒ แต่ระบบนี้จะเพิ่มบ่อเก็บน้ํา สําหรับพั กน้ําที่บําบัดแล้วเพื่ อ
หมุนเวียนกลับไปใช้ได้ใหม่ โดยเก็บกักน้ําให้ได้ระดับที่สามารถถ่ายลงบ่อเลี้ยงได้โดยใช้แรงโน้มถ่วงเป็นทางเลือกสําหรับ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีบ่อว่างจํานวนมาก

ภาพที่ ๑๑-๕ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้สารเคมี และตกตะกอน แบบที่ ๓

ภาคผนวก ๑๒
แนวทางการจัดการน้ําทิ้งและของเสียสําหรับบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ จืด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และได้กําหนดประเภทของ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดไว้เป็น ๓ ประเภท คือประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค (หัวข้อ ๒.๑) โดยน้ําทิ้งที่สามารถ
ระบายออกจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแต่ละประเภทต้องมีคุณภาพน้ําเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (ตารางที่ ๔) ดังนั้นเพื่อให้น้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในบ่อเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษได้จัดทําแนวคิดในการจัดการน้ําทิ้งและของเสียจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ดังภาพที่ ๑๒-๑ ซึ่งแนวคิดในการจัดการน้ําทิ้งและของเสียแต่ละแบบที่กําลังจะนําเสนอ
ดังต่อไปนี้สามารถนําไปประยุกต์และดัดแปลงให้เหมาะกับน้ําทิ้งก้นบ่อและตะกอนเลนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแต่
ละประเภท
ชนิดของสัตว์น้ํา
สัตว์น้ําชายฝั่ง
สัตว์น้ําจืด

สัตว์น้ํากร่อย

ใช่

ใช้คูส่งน้ํา
หรือสลับบ่อเลี้ยง
เพื่อตกตะกอน

กินพืช

กินเนื้อ

10 ไร่

10 ไร่

บ่อตกตะกอน

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการน้ําทิ้งจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง/กร่อย

ไม่ใช่

อาหารสด

ใช้ความเค็ม

อาหารเม็ด

พื้นที่น้อย

พื้นที่มาก

บ่อเติมอากาศ+
บึงประดิษฐ์แบบพชลอยน้ํา+
บ่อตกตะกอน

บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ํา
ร่วมกับปลานิล+
บ่อตกตะกอน

ดูว่าเป็นประเภท ก หรือ ข
แล้วเลือกระบบบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสม
และคุณภาพน้ําน้ําทิ้งต้องเป็นไป
ตามประกาศฯ (ประเภท ค)

บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ํา

ภาพที่ ๑๒-๑ แนวคิดการเลือกแนวทางการจัดการน้ําทิ้งและของเสียที่เหมาะสมกับบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด
๑. การจัดการน้าํ ทิ้งและของเสียสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดประเภท ก
การจัดการน้ําทิ้งที่เหมาะสมสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก เหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงปลา
กินพืชทุกชนิดหรือกุ้งน้ําจืด ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม ได้แก่ การ
จัดการน้ําทิ้งแบบบ่อตกตะกอน
เนื่องจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่ําจึงไม่มีความพร้อม
ในการลงทุนระบบบําบัดได้ ประกอบกับคุณภาพน้ําโดยรวมมีความสกปรกต่ําแต่คุณภาพน้ําช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็น
น้ําก้นบ่อจะมีของเสีย (ประมาณร้อยละ ๓๐ ของน้ําในบ่อเลี้ยง) จึงต้องมีการจัดการน้ําทิ้งและของเสีย ด้วยการจัดการที่

๑๒-๒
ไม่ต้องลงทุนสูง และสามารถประยุกต์ใช้พื้นที่ในฟาร์มได้อย่างคุ้มค่า โดยนําของเสียมาตกตะกอนพบว่า สามารถลดสาร
แขวนลอยในของเสียได้ถึงร้อยละ ๘๙ และสารอินทรีย์ในรูปซีโอดีได้ถึงร้อยละ ๖๖ ภายในเวลา ๔ ชั่วโมง จึงสามารถใช้
วิธีกักน้ําทิ้งก้นบ่อในระหว่างจับสัตว์น้ําไว้อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เพื่อให้ตกตะกอนน้ําทิ้งและเลน แล้วระบายน้ําใสส่วนบน
ออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ โดยมีทางเลือกในการปฏิบัติได้ ๓ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ จั ด หาคู น้ํ า ในฟาร์ ม หรื อ คู รั บ น้ํ า ทิ้ ง ก้ น บ่ อ ขนาดร้ อ ยละ ๕-๓๐ ของพื้ น ที่
บ่อเพาะเลี้ยง เพื่อกักน้ําทิ้งก้นบ่อและของเสียระหว่างการจับสัตว์น้ําไว้อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง จึงตกตะกอนและ
ทิ้งไว้จนน้ําใสก่อนระบายทิ้ง
แนวทางที่ ๒ วางแผนการจับสัตว์น้ําให้มีบ่อว่างสําหรับกักน้ําทิ้งและเลน อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง
ทิ้งไว้จนน้ําใสก่อนระบายทิ้ง
แนวทางที่ ๓ จั ด ทํ า บ่ อ ตกตะกอนขนาดร้ อ ยละ ๕-๓๐ ของพื้ นที่ บ่ อ เพาะเลี้ ย ง (ความลึ ก
แล้วแต่พื้นที่) เพื่อกักน้ําทิ้งและของเสียระหว่างการจับสัตว์น้ําไว้อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ทิ้งไว้จนน้ําใสก่อนระบาย
น้ําใสส่วนบนทิ้ง

ภาพที่ ๑๒-๒ บ่อตกตะกอน
๒. การจัดการทิ้งและของเสียสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข
การจั ดการทิ้ งและของเสี ยที่ เหมาะสมสํ าหรั บบ่ อเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าจื ดประเภท ข เหมาะสํ าหรั บ
การเพาะเลี้ยงปลากินเนื้อทุกชนิดหรือสัตว์น้ําจืดอื่น ๆ ที่กินเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ําจากตามแหล่งน้ําธรรมชาติโดยไม่มี
การเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม ได้แก่ บึงประดิษฐ์ บ่อตกตะกอน+บ่อเติมอากาศ+บึงประดิษฐ์ และบ่อตกตะกอน+
บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับการเลี้ยงปลานิล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) บึงประดิษฐ์
เหมาะสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงปลากินเนื้อ และใช้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดที่มีความสกปรกต่ํากว่าการ
ใช้อาหารสด โดยใช้บ่อบึงประดิษฐ์เป็นทั้งบ่อบําบัดและตกตะกอนของเสียในบ่อเดียวกัน เนื่องจากการใช้อาหาร
สํ าเร็ จรู ปชนิ ดเม็ ด ทํ าให้ เกิ ดการตกตะกอนน้ อยกว่ าการใช้ อาหารสดถึ งร้ อยละ ๕๐ โดยให้ บ่ อบึ งประดิ ษฐ์

มีระยะเวลาเก็บกัก ๑ วัน และใช้ผักบุ้งอัตราการปลูก ๘ กก./ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐ ของพืน้ ที่
ขังน้ําเพื่อทําหน้าที่ดูดซับสารอาหารในน้ําและทําให้เกิดการตกตะกอนภายในบ่อก่อนระบายออกภายนอก

ภาพที่ ๑๒-๓ บึงประดิษฐ์
(๒) บ่อตกตะกอน + บ่อเติมอากาศ + บึงประดิษฐ์
เป็นวิธีการบําบัดที่เหมาะสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีความสกปรกสูงกว่าบ่อที่มีการเลี้ยง
สัตว์น้ําโดยใช้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด โดยใช้อาหารสดในการเลี้ยง ซึ่งฟาร์มไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่มากนักในการบําบัดน้ํา
บ่อเติมอากาศจะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรน้ําทิ้งช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ๑ บ่อรวมกับน้ําทิ้งช่วงระหว่างการเลี้ยงของ
บ่ออื่น และมีระยะเวลาเก็บกัก ๑ วัน โดยมีบ่อบึงประดิษฐ์ซึ่งมีปริมาตรเท่ากับบ่อเติมอากาศ เพื่อทําหน้าที่ตกตะกอน
และดูดซับสารอาหารในน้ําก่อนปล่อยระบายสู่แหล่งน้ําภายนอก ซึ่งบึงประดิษฐ์มีระยะเวลาเก็บกัก ๑ วัน โดยใช้ผักบุ้ง
และมีอัตราการปลูก ๘ กก./ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐ ของพื้นที่ขังน้ํา ส่วนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ให้ระบบของเสียลงสู่บ่อตกตะกอนที่มีขนาดเป็น ๒ เท่าของปริมาตรตะกอน
นําน้ํากลับไปใช้ใหม่

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

น้ําเสีย

บ่อเติมอากาศ

น้ําเสีย

ตะกอนเลน

บ่อตกตะกอน

น้ําใสส่วนบน

แหล่งน้ําสาธารณะ

ภาพที่ ๑๒-๔ บ่อตกตะกอน + บ่อเติมอากาศ + บึงประดิษฐ์

บ่อบึงประดิษฐ์

๑๒-๔
(๓) บ่อตกตะกอน + บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับปลานิล
ประกอบด้ วยบ่ อบึ งประดิ ษฐ์ แบบพื ชลอยน้ํ าที่ ใช้ เป็ นบ่ อเลี้ ยงปลานิ ลหรื อปลากิ นพื ชและ
บ่อตกตะกอน เป็นระบบที่เหมาะสมสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีความสกปรกสูงกว่าบ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
โดยใช้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้อาหารสดในการเลี้ยง ซึ่งฟาร์มจะต้องมีพื้นที่ในการจัดสร้างค่อนข้างมาก
โดยกําหนดให้มีระยะเวลาเก็บกัก ๓ วัน และปลานิลจะทําหน้าที่กําจัดตะกอนเศษอาหารที่เหลือจากบ่อเพาะเลี้ยง
ส่วนบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําจะทําหน้าที่บําบัดน้ําทิ้งและดูดซับสารอาหารภายในบ่อ โดยใช้ผักบุ้งอัตราการปลูก
๘ กก./ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ ๑๕-๓๐ ของพื้นที่ขังน้ํา ส่วนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ระบบของเสียลงสู่
บ่อตกตะกอนที่มีขนาดเป็น ๒ เท่าของปริมาตรตะกอน

ภาพที่ ๑๒-๕ บ่อตกตะกอน+บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับการเลี้ยงปลานิล
๓. การจัดการน้าํ ทิ้งสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค
การจัดการน้ําทิ้งสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดทุกประเภทซึ่งมี
การใช้ สารที่ ก่อให้ เกิ ดความเค็ มเติ มลงในบ่ อเพาะเลี้ ยงเพื่ อปรั บระดับค่าความเค็ มของน้ํ า ได้แก่ บ่อตกตะกอน
บึงประดิษฐ์ บ่อตกตะกอน+บึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ําร่วมกับการเลี้ยงปลานิล และบ่อตกตะกอน+บ่อเติมอากาศ+
บึงประดิษฐ์ เช่นเดียวกับฟาร์มที่มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก หรือ ข แต่หากน้ําทิ้งมีความเค็มเกินค่ามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งฯ ที่กําหนด ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ระบายน้ําลง
แหล่งน้ําสาธารณะ เนื่องจากน้ํามีความเค็มสูงอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศได้
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