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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด
หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต มลพิษที่เกิดขึน้
และเทคโนโลยีการบ้าบัดน้้าเสีย อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ระบุว่า “ห้ามระบายน้้าทิ้งออกจากโรงงาน
เว้นแต่ได้ท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้้าทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีก้าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท้าให้เจือจาง (dilution)” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความใน 1.6 ของข้ อ 1 และ 3.4 ของข้ อ 3 แห่ ง ประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะน้้าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่า แตกต่างจาก
ที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะของ
น้้าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน
ข้อ 4 ห้ามมิให้น้าความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับกับโรงงานตามประกาศนี้
ข้อ 5 ในประกาศนี้
“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานประกอบกิจการหมัก ช้าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก
ขัดและแต่ง แต่งส้าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ในประเภทหรือชนิดของโรงงานล้าดับที่ ๒๙
ที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
และหมายความรวมถึ ง โรงงานปรั บ คุ ณ ภาพของเสี ย รวม (Central Waste Treatment Plant)
ในประเภทหรือชนิดของโรงงานล้าดับที่ ๑๐๑ ที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ที่รับน้้าเสียเฉพาะจากโรงงานในประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ล้าดับที่ ๒๙ ดังกล่าวข้างต้นด้วย
“น้้าทิ้ง” หมายความว่า น้้าที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้้าจากการใช้น้าของคนงาน
หรือน้้าจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ข้อ 6 มาตรฐานน้้าทิ้งต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
6.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๖.๐ ถึง ๙.๐
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6.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
6.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๓๐๐ เอดีเอ็มไอ
6.๔ ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่า ดังนี้
(๑) กรณีระบายลงแหล่งน้้า ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) กรณีระบายลงแหล่งน้้าที่มีค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดเกินกว่า ๕,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้้านั้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๖ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๗ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๘ ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๙ น้้ามันและไขมัน (Oil and Grease) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๑๐ สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๑๑ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๑๒ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorous) ไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๑๓ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
6.๑๔ โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) ไม่เกิน ๐.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ 7 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงาน ตามข้อ 6 ให้ใช้วิธีตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก้าหนดหรือวิธี ดังต่อไปนี้
7.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้้า (pH Meter)
ที่มีความละเอียดไม่ต่้ากว่า ๐.๑ หน่วย
7.๒ อุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะท้าการเก็บตัวอย่าง
7.๓ สี ให้ใช้วิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
7.๔ ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
7.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber
Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
7.๖ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน
ติ ด ต่ อ กั น และหาค่ า ออกซิ เ จนละลายด้ ว ยวิ ธี เ อไซด์ โ มดิ ฟิ เ คชั่ น (Azide Modification) หรื อ วิ ธี
เมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)
7.๗ ซีโอดี ให้ใช้วิธีย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate)
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7.๘ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู
(Methylene Blue Method)
7.๙ น้้ามันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยเทคนิค Liquid - Liquid Extraction หรือ
Soxhlet Extraction ด้วยตัวท้าละลายแล้วแยกหาน้้าหนักของน้้ามันและไขมัน
7.๑๐ สารประกอบฟีนอล ให้ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี
(Colorimetric Method)
7.๑๑ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)
7.๑๒ ฟอสฟอรัสทั้งหมด ให้ใช้วิธี Digestion Methods หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric
Method)
7.๑๓ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธี
สกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี (Atomic Absorption Spectrometry :
AAS) หรือวิธีสกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)
7.๑๔ โครเมียมทั้งหมด ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด (Acid digestion) และ
วัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี (Atomic Absorption Spectrometry :
AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)
ข้อ 8 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้า้ ทิ้งจากโรงงาน ตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์
น้้าและน้้าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater ซึ่ ง American Public Health Association,
American Water Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาก้าหนด หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนด
ข้อ 9 การเก็บตัวอย่างน้้าทิ้งเพื่อการตรวจสอบค่ามาตรฐาน ตามข้อ 6 ให้เป็นดังต่อไปนี้
9.๑ จุด เก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายทิ้งออกจากโรงงาน ไม่ว่าจะมีจุดเดียว
หรือหลายจุดก็ตาม หรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตั วแทนของน้้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีมีการ
ระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
9.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ 9.๑ ให้เก็บแบบจ้วง
(Grab Sample)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

