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ระบบน ้ำบำดำล 
 

รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 

1. หลักเกณฑ์บ่อน  ำบำดำล 1. สถำนที่ที่ขอรับควำมช่วยเหลือจะต้องเป็นสถำนที่ที่ขำดแคลนน  ำหรือใน
กรณีท่ีมีแหล่งน  ำอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

2. น  ำบำดำลที่จะพัฒนำขึ นมำใช้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ 

3. ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินและ 
ส่งมอบภำยในระยะเวลำตำมที่กรมทรัพยำกรน  ำบำดำลก ำหนด 

4. ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน  ำบำดำล พศศศ
2520 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. สถำนที่เจำะบ่อน  ำบำดำล 1. สถำนที่เจำะน  ำบำดำลต้องไม่เป็นที่ลุ่มซ่ึงมีน  ำเสียหรือน  ำที่เป็นพิษกักขัง
หรือไหลผ่ำนหรือไหลจำกผิวดินซึมลงไปในบ่อหรือข้ำงบ่อได้ 

2. ต ำแหน่งหลุมเจำะต้องอยู่ห่ำงจำกชำยคำไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร และอยู่
ห่ำงจำกส้วมซึมหรือถังเกรอะหรือร่องระบำยน  ำโสโครกไม่น้อยกว่ำ 30 
เมตร 

3. ในกรณีที่จะท ำกำรเจำะน  ำบำดำลในบริเวณที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ตำม 
ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได้จะต้องจัดกำรป้องกันด้วยวิธีกำรใด ๆ ที่ไม่ให้น  ำ
เสียหรือน  ำที่เป็นมลพิษหรือน  ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน  ำบำดำลได้ 

4. บริเวณที่เจำะน  ำบำดำลต้องมีที่ว่ำงเพียงพอส ำหรับซ่อมบ่อน  ำบำดำล
หรือซ่อมเครื่องสูบน  ำ 

3. มำตรฐำนบ่อน  ำบำดำล 1. กำรเจำะส ำรวจชั นน  ำในครั งแรก ก่อนที่จะใส่ท่อเพ่ือท ำบ่อน  ำบำดำล
ต้องท ำกำรคว้ำนหลุมเจำะให้มีขนำดโตเพียงพอที่จะท ำกำรกรุกรวด 
ผลึกด้ำนข้ำงบ่อ 

2. กำรเจำะน  ำบำดำลในชั นหินร่วนแบบกรุกรวด จะต้องมีช่องว่ำงระหว่ำง
ท่อกรุกับผนังหลุมเจำะไม่น้อยกว่ำ 75 มิลลิเมตร 

3. กำรเจำะน  ำบำดำลในชั นหินร่วนแบบไม่กรุกรวด  จะต้องมีช่องว่ำง
ระหว่ำงท่อกรุกับผนังหลุมเจำะไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิเมตร โดยรอบ
ตั งแต่ปำกหลุมเจำะจนถึงต ำแหน่งติดตั งท่อกรองน  ำและช่องว่ำงระหว่ำง
ท่อกรุกับผนังหลุมเจำะต้องผนึกด้วยซีเมนต์เท่ำนั น 

4. กำรเจำะน  ำบำดำลในชั นหินแข็ง จะต้องมีช่องว่ำงระหว่ำงท่อกรุกับผนัง
หลุมเจำะไม่น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร หรือถ้ำมีกำรเจำะน  ำ 

5. ท่อกรุบ่อ เป็นท่อทึบที่ท ำหน้ำที่ค  ำยันผนังบ่อซึ่งอำจจะเป็นชนิดท่อ
เหล็กหรือท่อพีวีซีที่ผลิตขึ นตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

6. กำรติดตั งในหลุมเจำะต้องเป็นชนิดและมำตรฐำนเดียวกันในบ่อน  ำ
บำดำลบ่อเดียวจะใช้ท่อกรุหลำยขนำดต่อเข้ำด้วยกันได้ขึ นอยู่กับควำม
เหมำะสมทำงเทคนิค 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 

3. มำตรฐำนบ่อน  ำบำดำล
(ต่อ) 

7. ท่อรับทรำบเป็นท่อทึบที่ติดตั งด้ำนล่ำงสุดท ำหน้ำที่รองรับตะกอนดิน
หรือตะกอนทรำยชนิดและมำตรฐำนกำรผลิตเหมือนข้อ 1 

8. ท่อกรองน  ำ เป็นท่อที่เจำะ เซำะ หรือท ำเป็นช่องให้น  ำบำดำลสำมำรถ
ไหลผ่ำนได้และท ำหน้ำที่กั นยันผนังบ่อ 

9. ท่อกรองน  ำใช้ได้ทั งแบบท่อเซำะร่อง(Perforated Pipe) หรือท่อกรอง 
(Well Screen) ท่ อ เซำะร่องที่ จะติ ดตั งในบ่ อต้องเป็ นชนิ ดและ
มำตรฐำนเดียวกัน 

10. เซำะร่องตำมแนวยำวของท่อ ขนำดกว้ำงไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ยำวไม่
เกิน 88 มิลลิเมตร และห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 12.5 มิลลิเมตร 

11. ส ำหรับท่อกรองต้องเป็นรูปแบบที่ผลิตส ำเร็จจำกโรงงำน  และต้องมี
ควำมแข็งแรงเพียงพอที่จะต้ำนทำนแรงดันของน  ำบำดำลและชั นดิน 

12. กำรกรุกรวดรอบบ่อ ส ำหรับกำรเจำะบ่อน  ำบำดำลในหินร่วนแบบกรุ
กรวดให้ใช้เม็ดกรวดที่มีขนำดใหญ่เพียงพอที่จะไม่ไหลลอดเข้ำไปในท่อ
กรองน  ำได้เกินร้อยละ 10 ของปริมำณกรวดที่ใช้ทั งหมด 

13. กำรกรุกรวดต้องท ำควำมสะอำดก่อนใส่ลงในบ่อและระดับกรวดจะต้อง
สูงไม่เกิน 5 เมตรจำกระดับบนของท่อกรองน  ำ 

14. กำรผนึกข้ำงบ่อ วัสดุที่จะใช้อุด หรือผนึกด้ำนข้ำงท่อกรุต้องเป็นดิน
เหนียวน  ำจืดเนื อเนียนสะอำดหรือซีเมนต์ เพ่ือผนึกรอบ ๆ ท่อกร ุ

15. ไม่ให้น  ำจำกชั นที่อยู่ เหนือท่อกรองน  ำไหลไปรวมกับน  ำที่อยู่ระดับ
เดียวกันกับท่อกรองน  ำ กำรผนึกรอบท่อกรุต้องใช้ซีเมนต์ ผนึกตั งแต่
ระดับพื นผิวดินลึกลงไป 6 เมตร 

16. กำรพัฒนำบ่อน  ำบำดำล กรณีน  ำขุ่นข้นมำกต้องท ำกำรดักน  ำขุ่นออกจน
ค่อนข้ำงใสจึงจะท ำกำรเป่ำล้ำงท่อน  ำบำดำลด้วย เครื่องอัดอำกำศและ
ต้องท ำกำรพัฒนำบ่อน  ำบำดำลจนใส 

4. กำรทดสอบบ่อน  ำบำดำล 1. กำรทดสอบปริมำณน  ำบำดำล ท ำเมื่อได้พัฒนำบ่อน  ำบำดำลจนน  ำใส 
กำรทดสอบสูบน  ำให้ใช้ได้ทั งวิธีกำรสูบน  ำด้วยอัตรำกำรสูบเป็นขั นๆใช้
เวลำในกำรทดสอบสูบจนระดับน  ำในบ่อลดลงไปอยู่ระดับคงที่และท ำ
กำรบันทึกกำรทดสอบสูบจนระดับน  ำในบ่อลดลงไปอยู่ระดับคงที่และ
ท ำกำรบันทึกกำรทดสอบสูบน  ำที่แสดงอัตรำกำรสูบระยะเวลำกำรสูบ 

2. มำตรฐำนกำรผลิตของท่อที่จะน ำมำท ำบ่อน  ำบำดำล ต้องเป็นดังนี  
ก. มำตรฐำน APL 5L 
ข. มำตรฐำน ASTM A-120 
ค. มำตรฐำน มอกศ276 ประเภท 4 ประเภท 3 และประเภท 2 
ง. มำตรฐำน BS-1387 ชนิด Heavy และ Medium 
จ. มำตรฐำน มอกศ17 (ท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้เป็นท่อน  ำดื่ม) 

3. ท่อกรอง เป็นที่ผลิตตำมมำตรฐำนของโรงงำนผู้ผลิตที่มีกำรค ำนวณ
ออกแบบถึงควำมแข็งแรง ประสิทธิภำพของกำรไหลผ่ำนของน  ำซึ่งมี  
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 

4. กำรทดสอบบ่อน  ำบำดำล
(ต่อ) 

หลำยรูปแบบ เช่น ชนิดพันเส้นลวด (Wire wound Screen) ชนิดลวด 
ต ะ แ ก ร ง (Wire mesh Screen)ช นิ ด แ ผ่ น เจ ำ ะ รู (Perforated or 
Punched) 

4. กรวดกรุบ่อน  ำบำดำล ต้องเป็นกรวดที่มีรูปร่ำงลักษณะค่อนข้ำงกลมมน
กรวดที่มำจำกแม่น  ำที่มีกำรคัดขนำดมีควำมโตใกล้เคียง ขนำดใหญ่
พอที่จะไม่ไหลลอดเข้ำไปในท่อกรองน  ำได้เกินร้อยละ 10 ของปริมำณ
กรวดที่ใช้ทั งหมดและก่อนท ำกำรใส่ลงในหลุมเจำะต้องท ำควำมสะอำด
ก่อน 

5. ผนึกซีเมนต์ซีลรอบคอบ่อ กำรผนึกซีเมนต์รอบคอบ่อ   กำรใช้วัสดุเพ่ือ
ด ำเนินกำรผนึก   จะใช้ผงซีเมนต์และน  ำในอัตรำส่วนผสมโดยใช้ผง
ซีเมนต์   น  ำหนัก   50  กกศ  (1 ถุง)   ต่อน  ำ   30  ลิตร   แล้วอัดลง
ไปในช่องว่ำงระหว่ำงผนังหลุมเจำะและควำมโตนอกของท่อกรุ   ซึ่ง
ช่องว่ำงนี จะต้องกว้ำงไม่น้อยกว่ำด้ำนละ 7.5 ซมศ กำรเริ่มผนึกซีเมนต์
ตำมมำตรฐำนกำรสร้ำงบ่อน  ำบำดำล จะเริ่มต้นที่ระดับควำมลึก 
6.00  เมตร  ขึ นมำจนถึงชั นบนผิวหน้ำดิน  โดยจะต้องไม่มีช่องว่ำง
ของอำกำศแทรกอยู่ในเนื อของส่วนผสมของซีเมนต์   ส ำหรับกำรเจำะ
บ่อน  ำบำดำลซึ่งชั นดินตั งแต่บนสุดเป็นดินอ่อนที่มีลักษณะไม่มีกำรอัดตัว
แน่น   เช่น   ดินทรำย   หรือดินร่วน   หำกปรำกฏว่ำตั งแต่เริ่มต้น
ปฏิบัติกำรเจำะบ่อน  ำบำดำลตั งแต่ที่ระดับ  0.00 เมตร  จนถึงระดับ
ควำมลึกที่เปลี่ยนจำกดินทรำยหรือดินร่วนเป็นชั นดินแข็ง,  หิน,  หรือ
ดิ น เห นี ย ว    ซึ่ ง จุ ด นั น อ ำจ มี ค ว ำม ลึ ก ม ำก ก ว่ ำ ม ำต รฐ ำน ที่
ก ำหนด  คือ  6.00  เมตร   กำรผนึกซีเมนต์ซีลคอบ่อควรจะเริ่มที่จุด
ระดับควำมลึกที่เปลี่ยนจำกดินอ่อนลงไปในชั นดินแข็ง , หิน หรือ ดิน
เหนียว  2.00 เมตร ขึ นมำถึงระดับ   0.00  เมตร   ซึ่งจะมีผลให้
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติกำรผนึกซีเมนต์สำมำรถป้องกันกำรซึมไหล
ของมลภำวะใดๆท่ีอยู่บนแหล่งผิวดินได้ผลดีตำมจุดประสงค์  

5. กำรท ำควำมสะอำดบ่อน  ำ
บำดำล 

1. วิธีกำรตักน ้ำ (Bailing) กำรตักน  ำเป็นวิธีกำรพัฒนำบ่อขั นมูลฐำน 
หมำยถึงกำรใช้กระบอกตักน  ำ (Bailer) ซึ่งใช้ประจ ำรถเจำะหย่อนลงไป
ตักน  ำถึงก้นบ่อขึ นมำทิ ง แรงดันของกระบอกตักตอนหย่อนลงและแรง
ดึงตอนดึงขึ น จะท ำให้น  ำกระเพ่ือมผ่ำนรูท่อกรองหรือท่อเซำะร่องออก
จำกบ่อและเข้ำบ่ออย่ำงแรง ทรำยเม็ดละเอียดรอบๆกรวดกรุจึงตำมน  ำ
ออกมำด้วย ทรำยหรือตะกอนเม็ดละเอียดมำกๆจะลอยแขวนอยู่ในน  ำ 
ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ นทิ งได้ต่อไป กำรพัฒนำบ่อด้วย
วิธีนี สะดวกและรวดเร็ว แต่ไม่อำจจะท ำส ำเร็จทีเดียว ต้องอำศัยวิธีอ่ืน
มำช่วยทีหลัง กำรหย่อนกระบอกตักขึ นลงต้องมีควำมระมัดระวังเป็น
พิเศษ เพรำะกระบอกอำจจะไปกระแทกท่อกรองซี่งบอบบำงกว่ำท่อกรุ 
ท ำให้ขำดหรือแตกได้ 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 

5. กำรท ำควำมสะอำดบ่อน  ำ
บำดำล(ต่อ) 

2. วิธีกำรสูบน ้ำ(Pumping) กำรพัฒนำบ่อวิธีนี ท ำได้โดยกำรสูบน  ำด้วย
เครื่องสูบ มีหลักกำรขั นต้นอยู่ที่ต้องใส่ ท่อดูด (Suction Pipe) ของ
เครื่องสูบลงไปถึงประมำณกึ่งกลำงของท่อเซำะร่อง หรือท่อ กรองและ
เริ่มสูบน  ำปริมำณน้อย ๆ ก่อน จนกว่ำน  ำจะใส จึงเพ่ิมควำมเร็วของ
เครื่องสูบขึ นทีละขั นจนสูบน  ำได้ปริมำณสูงสุดเท่ำที่เครื่องสูบจะสูบได้
เมื่อน  ำใสแล้วจึงหยุดสูบ ให้ระดับน  ำคืนตัวขึ นมำอยู่ระดับเดิม แล้วจึง
เริ่มลงมือสูบใหม่กำรสูบน  ำปริมำณไม่สม่ ำเสมอ และสูบไม่ติดต่อกัน จะ
ยังผลให้เกิดกำรกวนน  ำ ในชั นน  ำ ทรำยหรือตะกอนละเอียดจำกชั นน  ำ
จะถูกดูดปนเข้ำมำในบ่อ และถูกดูดออกมำทิ งไปส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง
ตกลงไปก้น บ่อและอำจจะตักออกทิ งได้ภำยหลัง 

3. วิธีกำรกวนน ้ำ (Surging) วิธีนี ใช้ อุปกำรณ์ที่ เรียก Plunger หรือ 
Swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบ ขนำดพอเหมำะพอดีกับรูในของ
ท่อกรุ ใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับอกรองและดึงขึ นลงเร็ว ๆ ขณะที่ดึงลก
สูบขึ น น  ำจำกชั นน  ำพร้อมกับทรำยละเอียด จะไหลผ่ำนกรวดกรุเข้ำมำ
ในบ่อเมื่อทรำยเข้ำมำมำกๆแล้วดึงลูกสูบขึ นจำกท่อ ตักน  ำปนทรำยออก
ด้วยกระบอกตักแล้วจึงเริ่มต้นกวนน  ำต่อไป จนกว่ำจะไม่มีทรำยเข้ำบ่อ
อีก กำรใช้ลูกสูบแบบนี มีวิธีกำรปลีกย่อยไปอีกหลำยแบบ บำงแบบใช้
ลูกสูบมีรูกลวง (Surge Block) ต่อเข้ำกับก้ำนเจำะของเครื่องเจำะหมุน
แล้วหย่อนลงไปจนถึงกึ่งกลำงของท่อกรอง ดึงขึ นลงช้ำ ๆ พรอม ๆ กับ
สูบน  ำใสอัดลงไปทำงก้ำนเจำะ บำงวิธีใช้ลูกสูบกลวงเหมือนกันแต่ต้อง
เข้ำกับท่อดูดของเครื่องสูบ หย่อนลงไปเหนือระดับท่อกรองดึงขึ นลง
พร้อม ๆ กับดูดน  ำออกจำกบอบบำงวิธีมีลิ นปิดเปิดที่ตัวลูกสูบ ในช่วงที่
ดึงลูกสูบขึ นจะเปิด ลูกสูบจึงท ำหน้ำที่ดึงน  ำนอกบ่อเข้ำมำในบ่อ ในช่วง
ดันลูกสูบลง ลิ นที่ลูกสูบจะเปิดน  ำในบ่อจะไหลดันผ่ำนลิ นขึ นมำข้ำงบน 
วิธีกำรเหล่ำนี ต้องดัดแปลงให้เหมำะสมกับท้องที่และควำมช ำนำญของ
ช่ำงเจำะแต่ละคน ผลที่ได้ดีกว่ำ 2 วิธีแรก 

4. วิธีกำรเป่ำล้ำงด้วยลมวิธีนี มีเครื่องอัดลมขนำดกลำง หรือขนำดใหญ่มำ
ใช้ (ควรเลือกขนำดท ำลมได้ไม่น้อยกว่ำ 100 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที) โดย
ต่อท่อลม  (Air Line) ลงไปในท่อสูบน  ำ (Drop Pipe) ซึ่งใส่ไวในบ่อแล้ว 
ทั งท่อลมและท่อสูบนำต้องมีที่หิ วเพ่ือดึงขึ น ลงได้ สะดวกเริ่มแรกโดย
หย่อนท่อทั งสองลงไปถึงปลำยสุดของท่อกรอง หรือให้จมอยู่ใต้ระดับน  ำ
ประมำณ 2/3 ของควำมยำวของท่อกรุทั งหมด แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมี
ควำมดันสูงตั งแต่  100-125 ปอนด์ต่อตำรำงนิ ว ลงไปในบ่อทำงท่อ
ลม  ปริมำณลมที่ถูกอัดดันลงไปในบ่อจะไปผสมกับน  ำ น  ำผสมจะมี
น  ำหนักเบำ  จึงถูกแรงดันของลมดันออกมำทำงท่อจ่ำยน  ำ แรงดันของ
ลมดังกล่ำวจะท ำให้ ตะกอนและทรำยเม็ดเล็กรอบๆ บ่อหลุดเข้ำมำใน
บ่อแล้วจึงถูกดันขึ นข้ำงบนทำงท่อจ่ำยน  ำตลอดเวลำทีล่มยังมีแรงดัน 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 

5. กำรท ำควำมสะอำดบ่อน  ำ
บำดำล(ต่อ) 

สูง กำรเป่ำล้ำงด้วยวิธีนี ต้องคอยดึงท่อขึ น หรือลงเป็นช่วง ๆ ไปจนกว่ำ
ทรำยละเอียดจะไม่เข้ำมำในบ่ออีกต่อไป 

5. กำรสร้ำงบ่อน  ำบำดำลนั นจะต้องทรำบว่ำระดับควำมลึกที่เริ่มต้นให้น  ำ
บำดำลนั น เริ่มตั งแต่ระยะเท่ำใด และลึกลงไปถึงระยะควำมลึกที่เท่ำใด 
ซึ่งระยะควำมลึกระหว่ำงทั งสองจุดนี  คือ   ชั นให้น  ำบำดำล   ซึ่งท่อที่ใส่
ในระยะช่วงควำมลึกนี จะใช้ท่อกรองน  ำบำดำล  เพ่ือให้น  ำบำดำลไหล
ผ่ำนเข้ำไปในบ่อน  ำบำดำลและตอนปลำยล่ำงสุดของท่อกรองน  ำ   จะ
ต่อท่อรับทรำยเข้ำท่ีต ำแหน่งนี ลงไปถึงก้นบ่อน  ำบำดำล 

มำตรฐำนน ้ำบำดำลทีจ่ะใช้บริโภคได ้

คุณลักษณะ 
ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย ค่ำมำตรฐำน 

เกณฑ์ก้ำหนดที่
เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ทำงกำยภำพ สี ( Color ) แพลทินัม-โคบอลต ์ 5 15 
ควำมขุ่น 

(Turbidity) 
หน่วยควำมขุ่น 5 20 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH) 

- 7ศ0 - 8ศ5 6ศ5 - 9ศ2 

ทำงเคมี เหล็ก (Fe) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 0.5 1ศ0 
แมงงกำนีส (Mn) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 0.3 0ศ5 
ทองแดง (Cu) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 5.0 15.0 
ซัลเฟต (SO4) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 200 250 
คลอไรด์ (Cl) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 0.7 1.0 
ไนเตรท (NO3) (มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 45 45 
ควำมกระด้ำง

ทั งหมด 
(Total hardness 

as CaCO3) 

(มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 300 500 

ควำมกระด้ำงถำวร 
(Non carbonate 
hardness CaCO3) 

(มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 200 250 

ปริมำณสำรมวล
ทั งหมดที่ละลำยได้ 
(Total dissolved 

solids) 

(มกศ/ลศ,mg/l) ไมเ่กิน 600  1,200 



69 

 

       ส ำนกังำนสนับสนนุบรกิำรสขุภำพเขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี  2560                คู่มือมำตรฐำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย ค่ำมำตรฐำน 
เกณฑ์ก้ำหนดที่

เหมำะสม 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ที่เป็นพิษ สำรหนู (As) (มกศ/ลศ,mg/l) ต้องไม่มี 0.05 
ไซยำไนด์ (CN) (มกศ/ลศ,mg/l) ต้องไม่มี 0.1 

ตะกั่ว (Pb) (มกศ/ลศ,mg/l) ต้องไม่มี 0.05 
ปรอท (Hg) (มกศ/ลศ,mg/l) ต้องไม่มี 0.001 

แคดเมียม (Cd) (มกศ/ลศ,mg/l) ต้องไม่มี 0.01 
ซิลิเนียม (Se) (มกศ/ลศ,mg/l) ต้องไม่มี 0.01 

ทำงบคัเตรี/
แบคทีเรีย 

บัคเตรีที่ตรวจพบ
โดยวิธ ี   
Standard Plate 
count 

โคโลนีต่อ ลบศ ซมศ 

(Colonies/cm3) 

ไมเ่กิน 500 - 

บักเตรีที่ตรวจพบ
โดยวิธ ี         
Most probable 
number of Coli 
form organism 
(MPN) 

เอ็มศพีศเอ็นศต่อ 

100 ลบศซมศ 

น้อยกว่ำ 2.2 - 

อีศโคไล (E.Coli)  -  ต้องไม่มี  
 

 


