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ระบบประปา 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. มำตรฐำนทั่วไป 1. น้ ำประปำได้นั้นต้องเป็นน้ ำที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส  ไม่มีสิ่งสกปรก
โสโครกปนเปื้อนเกินกว่ำที่ก ำหนด 

2. ต้องมีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ ำประปำไว้ ไม่ต่ ำกว่ำ 0.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรและสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2. ท่อประปำ 1. ท่อประปำให้เลือกใช้ท่อพีวีซี สีฟ้ำ ชั้นคุณภำพ 13.5 (PVC 13.5) 
2. กำรยึดท่อที่เดินไว้ให้มั่นคง เท่ำที่ดูงำนบ้ำนทั่วไปจะละเลยข้อนี้มำก 

อำจจะท ำให้ท่อขยับตัว,สั่นกระแทกกับโครงสร้ำงท ำให้รั่วซึมภำยหลังได้ 
3. ส ำหรับท่อที่จะต่อกับเครื่องท ำน้ ำร้อน ควรใช้ท่อทองแดง เพรำะท่อพีวีซี 

ไม่สำมำรถใช้กับน้ ำร้อนได ้
4. ขนำดของท่อประปำที่เชื่อมต่อเข้ำตัวสุขภัณฑ์    ควรมีขนำดตรงกับ

ประเภทของสุขภัณฑ์ที่ใช้ เช่น ชักโครก ฟลัช วำล์ว ต้องเดินท่อประปำ
ขนำด 1 นิ้ว 

5. ท่อเหล็กอำบสังกะสีที่ใช้งำนเป็นเวลำนำนอำจเป็นสนิม ท ำให้น้ ำประปำ
มีครำบแดง เนื่องจำกตะกอน สนิมปะปนอยู่ ดังนั้น หำกพบว่ำท่อเก่ำ
เป็นสนิมควรรีบเปลี่ยนใหม่ ทันท ี

3. กำรติดตั้ง 1. กำรติดตั้งท่อภำยในบริเวณอำคำรสถำนที่ของผู้ขอรับบริกำรหรือของ
ผู้ ใช้น้ ำให้ ใช้ท่ อ  อุปกรณ์ ท่อ และวิธีกำรวำงท่อ ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และมำตรฐำนกำรเดิน
ท่อภำยในอำคำรของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ 

2. ไม่ควรเดินท่อประปำฝังดินให้เดินลอยเลำะรั้วบ้ำน , หลีกเลี่ยง (ห้ำม) 
เดินท่อประปำใต้บ้ำนหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเดินลอดถนนให้ฝังปลอก
ท่อเหล็กใต้ถนน หรือต้องฝังดินเข้ำตัวบ้ำนก็ให้ใส่ประตูไว้ทุกจุด เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและซ่อมแซมภำยหลัง 

3. สถำนประกอบกำรที่ใช้น้ ำประปำปริมำณมำกหรือเป็นสถำนที่ให้กำร
บริกำรผู้อื่น หรือติดตั้งขนำดมำตรวัดน้ ำขนำด ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป จะต้อง
มีถังพักน้ ำหรือถังเก็บน้ ำที่มีควำมจุรวมกันไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของ
ปริมำณควำมต้องกำร ใช้น้ ำประปำเฉลี่ยต่อวัน 

4. ห้ำมท ำกำรดัดแปลงโยกย้ำยแก้ไขมำตรวัดน้ ำ หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอัน
เป็นอุปสรรคแก่กำรอ่ำนตัวเลขในมำตรวัดน้ ำ กำรบ ำรุงรักษำมำตรวัด
น้ ำประตูน้ ำ หรือเครื่องกั้นน้ ำ และท่อภำยนอก หรือท ำให้เกิดควำม
เสียหำยแก่มำตรวัดน้ ำ และอุปกรณ์ต่ำงๆ 

5. ห้ำมใช้ท่อน้ ำจำกบ่อบำดำลร่วมกับน้ ำประปำ ต้องต่อท่อน้ ำบำดำลแยก
ระบบ จำกท่อน้ ำประปำ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. กำรติดตั้ง(ต่อ) 6. ควรติดตั้งถังพักน้ ำให้สัมพันธ์กับปริมำณน้ ำใช้ในอำคำร บ้ำนเรือน  ถัง
พักน้ ำ ที่ใหญ่เกินไป จะท ำควำมสะอำดได้ยำก มีทั้งแบบ ติดตั้งบนดิน
และใต้ดินควรมีขนำดพอเก็บน้ ำไว้ใช้ประมำณ 1-2 วัน เท่ำนั้น เพรำะ
หำกเก็บน้ ำไว้นำนกว่ำ 1-2 วัน ปริมำณคลอรีนตกค้ำง ในน้ ำประปำจะ
ระเหยไปหมด เชื้อโรคหรือแบคทีเรียอำจเข้ำมำ ปะปนในน้ ำได้ ควร
เลือกถังพักน้ ำชนิดที่ทนทำนและปรำศจำกสำรพิษ เพรำะคลอรีนใน
น้ ำประปำอำจท ำปฏิกิริยำกับโลหะบำงชนิดให้เกิด กำรผุกร่อนและเป็น
สนิมได้ 

7. ไม่ใช้เครื่องสูบน้ ำ หรือวิธีกำรอ่ืนใดสูบน้ ำโดยตรงจำกท่อประปำ เว้นแต่
กำรประปำพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น 

8. หำกพบว่ำมีกำรรั่วไหลเกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จำกถังชักโครก
หรือถังเก็บน้ ำที่ลูกลอยช ำรุด ท ำให้น้ ำไหลทิ้ง อยู่ตลอดเวลำ ไปจนถึง
กำรรั่วไหลมำกอันเกิดจำกท่อแตกรั่ว ใต้ดินที่มองไม่เห็ น ควรรีบ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่ำนั้นให้อยู่ ในสภำพที่ดีอยู่เสมอ เพรำะท่อและ 
อุปกรณ์ที่รั่วท ำให้น้ ำสูญเสียไปมำก และอำจเป็นเหตุให้สิ่งสกปรกเข้ำไป 
ในเส้นท่อได้หำกท่ำนใช้เครื่องสูบน้ ำ 

9. กำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำที่สูบโดยตรงจำกเส้นท่ออำจดูดสิ่งสกปรกจำก
บริเวณใกล้เคียง เช่น น้ ำขุ่นจำกท่อแตกรั่ว หรือน้ ำแดงจำก ท่อสนิม เข้ำ
มำในระบบท่อประปำในอำคำรได้ ดังนั้นควรติดตั้งถังพักน้ ำ เพ่ือส ำรอง 
น้ ำไว้ระบบท่อประปำในอำคำรได้ ดังนั้นควรติดตั้งถังพักน้ ำ เพ่ือส ำรอง 
น้ ำไว้ก่อน แล้วจึงสูบจำกถังพักน้ ำนั้นจ่ำยไปยังท่อประปำ ภำยในอำคำร 
จะได้น้ ำที่สะอำดปลอดภัย 

10. เครื่องกรองน้ ำที่ใช้งำนมำนำนโดยไม่ล้ำงหรือเปลี่ยนไส้กรอง อำจเป็น
แหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ ควรท ำควำมสะอำด เครื่องกรอง
น้ ำอยู่เสมอโดยข้อเท็จจริงเครื่องกรองน้ ำไม่ใช่สิ่งจ ำเป็น ส ำหรับกำรใช้
น้ ำประปำ 

11. ควรล้ำงท ำควำมสะอำดอย่ำงน้อยทุก 6 เดือน หำกไม่มี กำรล้ำงถังพัก
น้ ำ,ถังเก็บน้ ำ    สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เล็ดรอดเข้ำไป จะเจริญเติบโตเพ่ิมพูน
ขึ้นเรื่อย ๆ ท ำให้น้ ำประปำปนเปื้อนสิ่ง สกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังพักน้ ำมัก
เป็นเรื่อย ๆ ท ำให้น้ ำประปำปนเปื้อนสิ่ง สกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังพักน้ ำมัก
เป็นสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้น้ ำ ไม่ได้มำตรฐำน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน  าบริโภค (น  าประปา) 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 

มาตรฐาน 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 

(Maximum 

Acceptable 

Concentration) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa 
(Maximum 

Allowable 

Concentration) 

ทำง
กำยภำพ 

สี ( Color ) ปลำตินัมน์-โคบอลต ์ 5 15 
รส (Taste) - ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 
กลิ่น ( Odour ) - ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 
ควำมขุ่น (Turbidity) ซิลิกำ สเกล ยูนิต

(Silica scale unit) 
5 20 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 6.5 - 8.5 9.2 
ทำงเคมี 

 
 
 

ปริมำณสำรทั้งหมด  
(Total Solids) 

มก./ล. 500 1,500 

เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 1.0 
มังกำนีส (Mn) มก./ล. 0.3 0.5 
เหล็กและแมงกำนีส   
(Fe& Mn) 

มก./ล. 0.5 1.0 

ทองแดง (Cu) มก./ล. 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0 15.0 
คัลเซียม (Ca) มก./ล. 75b 200 
แมกนีเซียม (Mg) มก./ล. 50 150 
ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 200 250c 
คลอไรด์ (Cl) มก./ล. 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. 0.7 1.0 
ไนเตรต (NO3) มก./ล. 45 45 
อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต
(Alkylbenzyl Sulfonate,ABS) 

มก./ล. 0.5 1.0 

ฟีโนลิกซับสแตนซ์   
(Phenolic substances as phenol) 

มก./ล. 0.001 0.002 
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คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 

มาตรฐาน 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 

(Maximum 

Acceptable 

Concentration) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa 
(Maximum 

Allowable 

Concentration) 

สำรพิษ ปรอท (Hg) มก./ล. 0.001 - 
ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.05 - 
อำร์เซนิก (As) มก./ล. 0.05 - 
ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 0.01 - 
โครเมียม 
(Cr hexavalent) 

มก./ล. 0.05 - 

ไซยำไนด์ (CN) มก./ล. 0.2 - 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.01 - 
แบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0 - 

ทำงจุล
ชีววิทยำ 

แสตนดำร์ดเพลตเคำนต์ 
(Standard Plate count) 

โคโลนีต่อ ลบ. ซม. 
(Colonies/cm3) 

500 - 

เอ็มพีเอ็น (MPN) โคลิฟอร์มออร์แกนิสซมั 
ต่อ 100 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
(Coliform Organism/100 cm3 ) 

น้อยกว่ำ 2.2 - 

อี.โคไล (E.Coli)  -  ต้องไม่มีเลย  - 

หมำยเหตุ  

a เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดเป็นเกณฑ์ที่อนุญำตให้ส ำหรับน้ ำประปำหรือน้ ำบำดำลที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
บริโภคเป็นกำรชั่วครำวและน้ ำที่มีคุณลักษณะอยู่ในระหว่ำงเกณฑ์ก ำหนดสูงสุด กับเกณฑ์อนุโลมสูงสุดนั้น
ไม่ไช่น้ ำที่ให้เครื่องหมำยมำตรฐำนได้ 

b หำกคัลเซียมมีปริมำณสูงกว่ำที่ก ำหนด และมักเนเซียม มีปริมำณต่ ำกว่ำที่ก ำหนดในมำตรฐำนให้พิจำรณำ
คัลเซียมและมักเนเซียมในเทอมของควำมกระด้ำงทั้งหมด (Total Hardness) ถ้ำรวมควำมกระด้ำงทั้งหมด
เมื่อค ำนวณเป็นคัลเซียมคำร์บอเนต มีปริมำณต่ ำกว่ำ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่ำน้ ำนั้นเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรแบ่งระดับควำมกระด้ำงของน้ ำดังต่อไปนี้ 
0 ถึง 75 มิลลิกรัมต่อลิตร เรียก น้ ำอ่อน 
75 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อลิตร เรียก น้ ำกระด้ำงปำนกลำง 
150 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อลิตร เรียก น้ ำกระด้ำง 
300     มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป เรียก น้ ำกระด้ำงมำก 

 

c หำกซัลเฟต มีปริมำณถึง 250 มิลลิกรัมต่อลิตร มักเนเซียม ต้องมีปริมำณไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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(มิลลิกรัมต่อลิตร = มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร) 
    

  
 

มาตรฐานน  าประปา 
ตามมาตรฐานการประปานนครหลวง 

 
รายการ เกณฑ์ก าหนดสูงสุด เกณฑ์ที่ก าหนดอนุโลมให้สูงสุด 

คุณลักษณะทางกายภาพ 
สี (Color) 5.0 15.0 
รส (Taste) ไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ ไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ 
กลิ่น (Odour) ไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ ไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ 
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ควำมขุ่น (Turbidity) หน่วยซิลิกำ 5.0 20.0 
ควำมเป็นกรด ด่ำง (pH) 6.5-8.5 ไม่เกิน 9.2 

 
 

คุณลักษณะทางเคมี (หน่วย มก./ล.) 
ปริมำณมวลสำรทั้งหมด (Total Solids) 500 1,500 
เหล็ก (Fe) 0.5 1.0 
แมงกำนีส (Mn) 0.3 0.5 
เหล็กและแมงกำนีส (Fe & Mn) 0.5 1.0 
ทองแดง (Cu) 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) 5.0 15.0 
แคลเซียม (Ca) 75 200 
แมกนีเซี่ยม (Mg) 50 150 
ซัลเฟต (SO4) 200 250 
คลอไรด์ (Cl) 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) 0.7 1.0 
ไนเตรต (NO3) 45 45 
อัลคินเบนซิลโฟเนต (ABS) 0.5 1.0 
ฟิโนลิกซับสแตนซ์ (Phenol) 0.001 0.002 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานน  าประปาตามมาตรฐานการประปานครหลวง 

รายการ เกณฑ์ก าหนดสูงสุดมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 
คุณลักษณะทางด้านสารเป็นพิษ 

ปรอท (Hg) 0.001 
ตะกั่ว (Pb) 0.05 
อำร์เซนิค (As) 0.05 
เซเลเนียม (Se) 0.01 
โครเมี่ยม (Cr Hexavalent) 0.05 
ไซยำไนต์ (Cn) 0.2 
แคดเมี่ยม (Cd) 0.01 
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บำเรียม (Ba) 1.0 
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 

แบคทีเรียทั้งหมด (โคโลนี/มิลลิกรัม) 500 
เอ็มพีเอ็น (โคลิฟอร์มออร์แกนิซัม ต่อ 100 ลูกบำศก์
เซนติเมตร) 

น้อยกว่ำ 2.2 

อี โคไล (E. coli) ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานแหล่งน  าเพ่ือการประปา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งน  าเพื่อ

การประปา 
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 5-9 
สี (Color) (แพลตตินัมโคบอลท์) 300 
ควำมกระด้ำง (Hardness) (มก./ล.) 500 
ปริมำณของแข็งท่ีละลำยได้ (DS) (มก./ล.) 1,500 
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เหล็ก (Fe) (มก./ล.) 50 
แมงกำนีส (Mn) (มก./ล.) 5 
ทองแดง (Cu) (มก./ล.) 1.5 
สังกะสี (Zn) (มก./ล.) 1.5 
ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) 0.05 
โครเมียม (Cr) (มก./ล.) 0.05*** 
แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) 0.005*,0.05** 
ฟลูออไรด์ (F-) (มก./ล.) 1.5 
ไนเตรท (NO3

- as N) (มก./ล.) 10 
บีโอดี (BOD) (มก./ล.) 6 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) - 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Faecal Coliform Bacteria) (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) - 
 

 

หมายเหตุ  

* = น้ ำที่มีควำมกระด้ำงไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 
** = น้ ำที่มีควำมกระด้ำงเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 
*** = โครเมียม (Cr hexavalent) ค่ำสูงสุดที่ยอมให้มีไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 
 
 
 
 

วิธีการก าจัดสารอินทรีย์ต่างๆ ออกจากน  าประปา 

Contaminant Method % Removal 
Arsenic 
     As+3 
     As+5 
      
 
Barium 
 
Cadmiuma 
 

 
Oxidation to As+5 required 
Ferric sulfate coagulation, pH 6-8 
Alum coagulation, pH 6-7 
Lime softening, pH 11 
Lime softening, pH 10-11 
Ion exchange 
Ferric sulfate coagulation, > pH 8 
Lime softening > pH 8.5 

 
> 90 
> 90 
> 90 
> 90 
> 80 
> 90 
> 90 
> 95 
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Chromiuma 
Cr+3 

 
 

Cr+6 

 
 
Fluoride 
 
 
Leada 
 
 
Mercurya 
     Inorganic 
     Organic 
Nitrate 
 
Seleniuma 
     Se+4 

 
 
     Se+6 

 
Silver 

 
Ferric sulfate coagulation, pH 6-9  
Alum coagulation, pH 7-9 
Lime softening, pH > 10.5 
Ferrous sulfate coagulation, pH 6.5-9 
(pH may have to be adjusted after coagulation to allow 
reduction to Cr+3) 
Ion exchange with activated 
Alumina or bone char media (limited full-scale experience), 
pH slightly above 7 
Ferric sulfate coagulation, pH 6-9 
Alum coagulation pH 6-9 
Line softening, pH 7-8.5 
 
Ferric sulfate coagulation, pH 7-8 
Granular activated carbon 
Ion exchange 
(limited full-scale experience) 
 
Ferric sulfate coagulation, pH6-7 
Ion exchange 
Reverse osmosis  
Ion exchange 
Reverse osmosis 
Ferric sulfate coagulation, pH 7-9 
Alum coagulation, pH 6-8 
Lime softening, pH 7-9 

 
> 95 
> 90 
> 95 
> 95 

 
 

> 90 
 
 

> 95 
> 95 
> 95 

 
> 60 
> 90 
> 90 

 
 

70-80 
> 90 
> 90 
> 90 
> 90 

70-80 
70-80 
70-90 

 

aNo full-scale experience 
 
 
 

คุณสมบัตทิี่ส าคัญของสารเคมีที่ใช้ในระบบน  าประปา 
 

Properties of Water Treating Chemicals 
Chemical Melecular 

Weight 
Apparent 
Density 

Approx.Max. solubility 
In Water at 75 F 

% by Weight 

pH of 1% 
Solution 

Typical Analysis 
Or Composition of 

 Commercial Product 
Aluminum Sulfate 594 38-71 50% 3.4 17% Al2O3, Al2(SO4)3• 14H2O 
Soduim Aluminate  50-66 45% 11.5 45% Al2O3 
Soda Ash 106 30-60 22% 11.0 58% Na2O or 99%Na2CO3 
Calcium Carbonate 
(200 mesh) 

 45-70 Not Soluble  17% CaCO3 or CaCO2 + MgCO2 

Activated Carbon  10-25 Not Soluble  Carbon plus variable % of Ash 
Hydrated Lime 74 30-50 0.15% 12.2 90% Available Hydrate 
Pulverized Quicklime 56 50-70 0.1% 12.2 90% Available CaO 
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Diatomite  8-10 Not Soluble  Essentially SiO2 
Copper Sulfate 250 87 18% 4.5 CuSO4 • 5H2O 
Disodium Phosfate 142 50-82 11% 8.9 Na2HPO4 49%P2O3 
Disodium Phosfate 178 73 13% 8.9 Na2HPO4 • 2H2O,40% P2O3 
Trisodium Phosfate 164 58-66 12% 11.4 Na2PO4 42% P2O3 
Trisodium Phosfate 182 45 13% 11.4 Na2PO4 • 12H2O, 19% P2O3 
Trisodium Phosfate 380 55-60 27% 11.4 Na2P2OIn, 58% P2O3 
Sodium Tripolyphosfate 368 49-70 14% 9.7 Na1P2 OT, 53% P2O3 
Tetrasodium Pyrophosfate 266 45-65 5% 10.2 Na1HPO4 • 2H2O,40% P2O3 
Hemisodium Phosfate 218 50 80% 2.2 HaH2 PO4 • H2PO4, 64% P2O3 
Monosodium Phosfate 120 50-60 48% 4.5 NaH2 PO4 , 59% P2O3 
Monosodium Phosfate 138 62 48% 4.5 NaH2 PO4 • H2O, 53% P2O3 
Sodium Bicarbonate 84 71 9% 8.1 NaHCO2 
Clay  65 Not Soluble  Aluminum Silicates 
Magnesium Oxide 40 5-60 Not Soluble  97% MgO 
Ferric Sulfate 400 70-80 > 30% 2.0 Fe2 (SO4)3 
Ferrous Sulfate 278 65-70 23% 3.8 FeSO4 • 7H2O 
Sodium Fluoride 42 50-86 4% 9.5 NaF 
Sodium Silicofluoride 188 70-95 0.7%  Na2 • SiF3 
Ammonium Sulfate 132 47 40 5.6 (NH1)2 SO4 
Ammonium Chloride 53.5 50 28% 5.4 NH1Cl 

 
Water Analysis Conversions 

1 part per million (p.p.m.) = 1 mg. per 1. = 0.1 p.p.h.t. = 0.058 g.p.g. U.S. = 0.07 g.p.g. lmp. 

1 milligram per liter (mg. per 1) = 0.1 p.p.h.t. = 0.058 g.p.g. U.S. 0.07 g.p.g. lmp. 

1 part per Hundred thousand (p.p.h.t.) = 10 p.p.m. = 10 mgs.per 1 = 0.058 g.p.g. U.S. = 0.07 g.p.g. lmp. 

1 grain per U.S. Gallon (g.p.g. U.S.) = 17.1 p.p.m. = 17.1 mg.per 1. = 1.71 p.p.h.t.. = 1.2 g.p.g. lmp. 

1 grain per Imperial Gallon (g.p.g. lmp.) = 14.3 p.p.m. = 14.3 mg.per 1. = 14.3 p.p.h.t. = 0.83 g.p.g. U.S. 

 
 
 
 

มาตรฐานน  าดื่มของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
ล าดับที่ ชนิด ความเข้มข้น (มก./ล.) 

1 สำรที่เป็นพิษ ถ้ำมีเกินก ำหนดท ำให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ คือ 
ตะกั่ว (Lead) 
เซเลเนียม (Selenium) 
โครเมี่ยม (Chomium) 
ไซยำไนด์ (Cyanide) 
อำร์เซนิค (Arsenic) 
ปรอท (Mercury) 
แบเรียม (Barium) 

 
0.05 
0.01 
0.05 
0.2 

0.05 
0.001 

1.0 
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2 สำรบำงจ ำพวกท่ีเกี่ยวกับสุขภำพ ถ้ำมีมำกเกินจ ำนวนที่ก ำหนด
อำจท ำให้เกิดโรคได้ คือ 
ฟลูออไรด์ (fluoride) 
ไนเตรต (nitrate) 

 
 

0.7 
10 (as N) 

3 สำรบำงจ ำพวกท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติน้ ำดื่ม สำรพวกนี้ถ้ำมีมำก
เกินก ำหนดท ำให้ไม่ปลอดภัยในกำรดื่ม 
กลิ่นและรส (Odour and Taste) 
สี (Colour) 
ควำมขุ่น (Turbidity) 
ควำมเป็นกรดหรือด่ำง (pH Value) 
สำรทั้งหมด (Total Solids) 
แคลเซียม (Calcium) 
แมกนีเซียม (Magnesium) 
เหล็กและแมงกำนีส (Iron and Manganese) 
ทองแดง (Copper) 
สังกะสี (Zinc) 
ซัลเฟต (sulphate) 
คลอไรด์ (Chloride) 
ฟีนอล (Phenol) 

 
 

ไม่เป็นที่รังเกียจ 
5 Units 
5 Units 
6.5-8.5 

500 
75 
0.5 

0.30 
0.50 

5 
50 

200 
250 

4 แบคทีเรียที่อำจท ำให้เกิดโรคต่อมนุษย์ได้ ยอมให้มีดังนี้ 
Standard Plate Count 
ค่ำ MPN 
E. Coli 

 
500 โคโลนี/มล. 

น้อยกว่ำ 2.2 / น้ ำ100 มล. 
ไม่มี 

 
 
 
 

ลักษณะสมบัติของน  าบริสุทธิ์ระดับต่างๆ 
 

Unit 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 
Chemically and 

Biologically 
Pure water 

Chemically 
pure 

Water with 
trace organics 

Purified water 
With trace 

Dissolved solids 
And gases 

Purified water 
With trace 

Dissolved solids; 
Si and Co2 as 
Feed water 

Conductivity, µS/cm* 
Resistivity, MΩ/cm at 25๐C 
Total suspended solids ppm 
 

0.1-0.055 
10-20 

At limit of 
Detection 

0.1-0055 
10-20 
< 0.05 

 

2-1 
0.5-1 
< 0.05 

 

5-2 
0.2-0.5 
< 0.05 
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Organic solutes oxygen 
Absorbed, ppm + 

pH range  
Bacterial count, Colony/100ml 
Silica SiO2, ppm 
Trace dissolved 
Colloidal mater 
 
Carbon dioxide 

At limit of  
Detection 

6.5-7 
Nil 

< 0.005 
< 0.005 

At limit  of detection 
At limit of  
detection 

< 0.1 
 

6.5-7 
Nil 

< 0.005 
< 0.005 

As feed water 
 

At limit of  
detection 

< 0.1 
 

5.8-8.5 
N/A 

< 0.005 
< 0.005 

As feed water 
 

1.0 

< 0.1 
 

4-8.5 
N/A 

As feed water 
< 0.05 

As feed water 
 

As feed water 

Quality assessment Conductivity, pH, 
Si and TOD+ 
measurements 

Conductivity, pH 
Si measurements 

Conductivity, pH 
Si measurements 

Conductivity, pH 
Si measurements 

 

+ Total oxygen demand      

* micromho/cm (µS = microsiemen) 

น้ ำบริสุทธิ์ระดับที่ 4 (ต่ ำสุด) น้ ำระดับนี้ยังมีสำรละลำยแต่มีในปริมำณที่น้อยมำก(trace)อำจมีซิลิกำและ
คำร์บอนไดออกไซด์ไม่มำกกว่ำปริมำณที่ยอมให้มีในหม้อไอน้ ำ 

น้ ำบริสุทธิ์ระดับที่ 3 น้ ำระดับนี้มีสำรละลำยอินทรีย์และก๊ำซในปริมำณท่ีน้อยมำก (trace) 

น้ ำบริสุทธิ์ระดับที่ 2  น้ ำระดับ 2 มีแต่สำรอินทรีย์ละลำยอยู่ ในปริมำณน้อยมำก (วัดด้วยเครื่อง 
TOD) เท่ำนั้น 

น้ ำบริสุทธิ์ระดับที่ 1 (ดีท่ีสุด) น้ ำระดับนี้จัดเป็นน้ ำบริสุทธิ์ที่สุดทั้งทำงเคมีและชีววิทยำ 

 

 


