
โดย
อาจารยด์วงรตัน์ เสือข า
สาขาวิชาอาชีวอนามยั และความปลอดภยั
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

บทท่ี 2

น ้าสะอาด



• ความรู้พื้นฐานของน้้าสะอาด

• ประโยชน์ และโทษของน้้า

• ปริมาณการใช้น้้า /การอนุรักษ์  

ขอบเขตของเนื้อหา
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• อธิบายอันตรายที่เกิดจากการบริโภคและอุปโภคน้้าที่ไม่สะอาดได้ถูกต้อง

• ระบุปัจจัยที่เป็นสื่อท้าให้น้้าสกปรก

• อธิบายประเภทของผู้ใช้น้้า และปริมาณการใช้น้้าแต่ละประเภทได้

• ระบุปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของน้้า ตามมาตรฐานน้้าดื่มประเทศ
ไทยได้

วัตถุประสงค์
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The World Health Organization 

Drinking Water, Sanitization, Health and Disease

http://www.goliluminado.org/

http://www.goliluminado.org/
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น ำ้ (water) สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ใช้น้้าและอากาศ ในการด้ารงชีวิต
ค้าถาม 

น้้ามีกี่สถานะ อะไรบ้าง ???
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Wagner and Lanoix (1959)
น ้ำสะอำดและปลอดภัย  มีลักษณะส้ำคัญ คือ ปราศจากเชื้อที่อาจท้าให้เกิดโรคโดยน้้าเป็นสื่อ 

ไม่มีสารพิษเจือปน และหำกมแีร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ ต้องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่ก้าหนด 

โกมล ศิวะบวรและเลิศ ไชยณรงค์ (2539)
น ้ำสะอำด คือ น้้าที่ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีแร่ธาตุ สารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเชื้อโรค

ปนอยู่ หรือถ้าจะปะปนอยู่ก็ต้องไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่ก้าหนดไว้ส้าหรับอุปโภค-บริโภค

ความหมายของน้้าสะอาด
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น้้าที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็น
อันตรายต่อการบริโภคอุปโภค สุขภาพอนามัยและการด้ารงชีวิตของมนุษย์

ลักษณะส้าคัญ
ของน้้าสะอาด 

ไม่มีสารพิษ
เจือปน

ปราศจาก
เชื้อโรค

แร่ธาตุหรือสารที่
ปนอยู่ต้อง

ไม่เกินกว่าที่
มาตรฐานก้าหนด
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1. ประโยชน์ทางตรง
 ใชด้ื่ม เพื่อช่วยในการย่อยอาหารและละลายเกลือแร่ต่างๆ
 ช่วยขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ
 น้้าเป็นตัวหล่อลื่นท้าให้หนังและข้อต่างๆชุ่มชื้น
 ใชช้้าระร่างกายเพ่ือล้างสิ่งสกปรก
 ใชซ้ักล้างอุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

ประโยชน์ของน้้า
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น้้าในร่างกายมนุษย์
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ทางผิวหนัง

ทางปอด

ทางไต

ทางอุจจาระและสิ่งขับถ่าย อื่นๆ

28

20

50

2

การสูญเสียน้้าออกจากร่างกาย 
(ร้อยละของน้้าที่บริโภค)
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2. ประโยชน์ทางอ้อม
 ใช้ในกิจการประปา
 ใช้ในการกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์
 ใช้ในการอุตสาหกรรม
 ใช้เป็นพลังงาน
 ใช้ในการคมนาคม
 ใช้ในการขับเคลื่อน

และช้าระล้างสิ่งสกปรกในระบบท่อ
 ใช้ในการดับเพลิง
 ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน การท่องเที่ยว

ประโยชน์ของน้้า
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สิ่งปนเปื้อนในน้้าดื่ม 

- แบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต มีอันตรำยต่อสุขภำพมำกหรือน้อย 
ขึ นอยู่กับชนิด จ้ำนวน ควำมรุนแรงของเชื อโรค และควำมไวต่อ
เชื อโรคของผู้ด่ืมน ้ำ 

- โลหะหนัก และสารพิษ ได้แก่ โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท 
และสำรหนู  ที่พบในน ้ ำดื่ มมำกและถือว่ ำ เป็นปัญหำ คือ 
แคดเมียม ตะกั่ว ปรอทและสำรหนู

เชื้อ
จุลินทรีย์

โลหะหนัก

สิ่ง
ปนเปื้อน
ในน้้าดื่ม

สารเคมี
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http://www.chaladsue.com/new/index.php/2015-03-12-10-01-02/2212-175

•    ร้อยละ 93.8 ของน้้าที่ใช้ในการผลิตน้้าดื่มในตู้เหล่านี้เป็น
น้้าประปา ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะน้้าประปาเป็นน้้าท่ีผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพแล้ว
•    มีเพียงร้อยละ 58.7 ของตู้เหล่านี้ท่ีได้รับการบ้ารุงรักษาและ
ท้าความสะอาดถังเก็บน้้า อย่างน้อยเดือนละครั้ง
•    มีตู้น ้ำด่ืมหยอดเหรียญจ้ำนวนไม่น้อยที่ผู้สำ้รวจไม่สามารถ
ติดตามพบเจ้าของผู้รับผิดชอบได้
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http://www.chaladsue.com/new/index.php/2015-03-12-10-01-02/2212-175

• ส้านักอนามัย ส้านักงานเขตกรุงเทพมหานคร >> ติดตามการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญ และบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
• ส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม >> ก้ากับดูแลเครื่องผลิตน้้าแบบหยอด
เหรียญให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้้าประเภทต่างๆที่ก้าหนด
ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511

• ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา >> ก้ากับดูแลคุณภาพของน้้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
• ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค >> ก้ากับดูแลการโฆษณาคุณภาพและควบคุมการติดฉลากของเครื่องผลิตน้้า
แบบหยอดเหรียญภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

น้้าดื่มคุณภาพ: หน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
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ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่ำวแจก"สธ. เตือน “ตู้น ้ำหยอดเหรียญเถื่อน” มีโทษปรับ-จ้ำคุก แนะปชช.สังเกตควำมสะอำดก่อนกด"

บทลงโทษ
ร้ำนค้ำตั งตู้น้้าหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐานและไม่ขอ
อนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมผิดตำม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 7 กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โทษจ้ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั งจ้ำทั งปรับ

16
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 สะอาด ท้าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิม 

 จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม ไม่ใกล้ถัง
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล 

 ช่องรับน้้าภายในตู้ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่เป็นคราบสกปรก 
ปราศจากฝุ่นละออง

 หัวจ่ายน้้าต้องเป็นวัสดุที่ เหมาะสม เช่น สแตนเลสไม่ควรเป็นท่อ
พลาสติกหรือสายยาง 

 ไม่เป็นตะไคร่หรือมีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้้า 

 ไม่มีกลิ่นทุกชนิดปนมากับน้้าหรือมีกลิ่นโชยขณะกดน้้า หรือจากช่อง
จ่ายน้้า 

 มีสติ๊กเกอร์การตรวจรับรองที่มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และต้องระบุชื่อ
ผู้ตรวจ ชื่อบริษัท วันเวลาที่มาตรวจด้วย

•ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่ำวแจก"สธ. เตือน “ตู้น ้ำหยอดเหรียญเถื่อน” มีโทษปรับ-จ้ำคุก แนะปชช.สังเกตควำมสะอำดก่อนกด"

http://hmmthailand.blogspot.com/2015/10/
blog-post_26.html
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การน้าขวดพลาสติกหรือภาชนะอื่น ๆ มารองน้้า
 ควรท้าความสะอาดภาชนะเหล่านั้นเป็นประจ้า 

 ก่อนการน้ามาใช้ซ้้าทุกครั้งต้องล้างขวดให้

 ใชแ้ปรงขนอ่อนขัดล้าง ไม่ควรใช้แปรงขนแข็งเพราะจะท้าให้เกิด
รอยขีดข่วนและเป็นแหล่งสะสมเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นจึงล้างออก
ด้วยน้้าสะอาด ผึ่งให้แห้ง จึงน้าไปเติมน้้าจากตู้น้้าต่อไปได้ 

•ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่ำวแจก"สธ. เตือน “ตู้น ้ำหยอดเหรียญเถื่อน” 
มีโทษปรับ-จ้ำคุก แนะปชช.สังเกตควำมสะอำดก่อนกด

ส้ำนักสื่อสำรและตอบโต้ควำมเส่ียง กรมอนำมัย/ 25 มีนำคม 2558
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Water cycle
วัฏจักรของน้้า
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Water Cycle

วัฏจักรของน้้า
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ความชื้นในบรรยากาศ
(Atmospheric Moisture)

ควำมชื นทุกชนิดที่มนุษย์เกี่ยวข้องอยู่โดยทำง
ปฎิบัติ สันนิษฐำนว่ำเริ่มต้นมำจำกควำมชื นในบรรยำกำศ ที่
เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะสะดวกในกำรตำมหำเส้นทำงวัฏจักร
ของน ้ำให้ครบวงจร ควำมชื นในบรรยำกำศ เพรำะ
กระบวนการระเหยจากดินหรือผิวดิน เมฆและหมอก
เกิดขึ้นโดยการกลั่นตัวของไอน้้าที่เกาะตัวบนอณูเล็กๆ ใน
บรรยากาศ เช่น อนุภาคของเกลือหรือฝุ่น www.cotf.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/water.html
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หยาดน้้าฟ้า (Precipitation)
เมื่อไอน้้าในอากาศถูกความเย็นท้าให้เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้้าเล็ก ๆ เมื่อรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ พวก

มัน ก็จะตกลงมาในรูปของ "ฝน" ถ้าเม็ดฝนนั้นตกผ่านโซน ต่างๆ ของอุณหภูมิ เช่น อุณหภูมิที่ต่้ากว่าจุดเยือกแข็ง ก็จะ
กลายเป็นลูกเห็บ ถ้าการกลั่นตัวนั้นเกิดขึ้นในที่ซึ่งอุณหภูมิต่้ากว่าจุดเยือกแข็งมันก็จะก่อตัวเป็นหิมะ ถ้าการกลั่นตัวของน้้า 
เกิดขึ้นโดยตรงบนผิวพ้ืนที่เย็นกว่าอากาศ ก็จะเกิดเป็นได้ทั้งน้้าค้างแข็ง ขึ้นอยู่กับว่า อุณหภูมิของพื้นผิวนั้นสูง หรือต่้ากว่า
จุดเยือกแข็ง

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/global/
preciptypes.html



มันก็จะรับน้้าใหม่เข้าไปเพิ่มได้เพียงเล็กน้อยน้้าทั้งหมดก็จะถูดดูดซึม 
บางส่วนจะไหลซึมลงไป เป็นส่วนของน้้าใต้ดิน บางส่วนถูกพืชดูดไปใช้
ประโยชน์แล้วคายระเหย คืนสู่บรรยากาศ บางส่วนถูกบังคับให้ระเหย 
ไปด้วย แรงยึดเหนี่ยว (Capillary) ของช่องว่างในดิน ในภูมิประเทศที่
มีความลาดเท และชั้นผิวดินบาง น้้าที่ถูกดูดซึม อาจไหลย้อนสู่ผิวดิน
ได้ โดยการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า เรียกว่าน้้าไหลใต้ผิวดิน (Sub-surfa
ce runoff)

การซึมลงดิน (Infiltration)

ฝนหรือหิมะที่ละลายในตอนแรกมีแนวโน้มที่จะเติมความชื้นให้กับผิวดินก่อน จากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่
ช่องว่าง ที่มีอยู่ในเนื้อดิน กระบวนการนี้เรียกว่าการซึมน้้าผ่านผิวดิน (Infiltration) สัดส่วนต่าง ๆ ของน้้าก็จะถูก
จัดการต่างกันไป ตามลักษณะช่องเปิดของผิวดิน อุณหภูมิ รวมถึงปริมาณน้้าที่มีอยู่ในดินก่อนหน้านั้นแล้ว ถ้าหากผิว
ดินจับตัวแข็ง หรืออิ่มน้้าอยู่ก่อนแล้ว

http://lh4.ggpht.com/-o1GU3owu8kI/UF69T6fiExI/AAAAAAAA
Aw0/Lp9PocGnbPM/s1600-h/Infiltration%25255B7%25255D.
png



ในแผ่นดินบำงแห่งในระหว่ำงทำงนี มันก็จะสูญเสียไปด้วยกำรระเหยสู่บรรยำกำศ และกำรไหลซึมลงตำม
ของตลิ่งและท้องน ้ำ ซึ่งในส่วนนี อำจจะเป็นไปได้ ตั งแต่ 0 ไปจนถึง 100 % ของจ้ำนวนทั งหมด

การไหลของน้้าบนผิวดิน (Surface Runoff)

เมื่อน ้ำฝนที่ตกลงมำมีมำกเกินกว่ำจะไหลซึมลงในดินได้หมด ก็จะกลำยเป็นน้้าบ่า หน้าดินหรือน้้าท่า เมื่อ
มันไหลไปเติมพื้นผิวที่เป็นแอ่งลุ่มต่้าจนเต็มแล้ว มันก็จะไหลไปบนผิวดินต่อไป จนไปบรรจบกับระบบร่องน ้ำในที่สุด 
แล้วก็ไหลตำมเส้นทำงของล้ำน ้ำ จนกระทั่งลงสู่มหำสมุทร หรือแหล่งน ้ำ

http://www.statecollegepa.us/330/Stormwater-Managementhttps://en.wikipedia.org/wiki/Nutrient_pollution 24



การระเหย (Evaporation)
น ้ำในสถำนะของเหลว เมื่อถูกควำมร้อนจำก

พลังงำนแสงอำทิตย์ หรือแหล่งอื่นจะเปลี่ยนไปสู่สถำนะก๊ำซ

http://www.tech-faq.com/what-causes-evaporation.html

http://www.exceliteplas.com/13-reasons-why-you-sho
uld-consider-a-retractable-pool-enclosure/

http://www2.southeastern.edu/orgs/pbrp/lessons/definitions/evaporation.html 25



การคายน้้าของพืช (Transpiration)
หน้ำที่พื นฐำนอย่ำงหนึ่งในกระบวนกำรด้ำเนินชีวิตของพืช ก็คือกำรน้าเอาน้้าจากในดินผ่าน

เข้ามาทางระบบราก ใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโตและการด้ารงชีพ น้้าจะถูกปล่อยคืนสู่
บรรยากาศ ทางรูพรุน ที่ปากใบในรูปของไอน้้า

พื้ชมีกระบวนการคืนความชื้นจากดินสู่บรรยากาศนี้เรียกว่า การ
คายน้้า (transpiration) ปริมาณของหยดน้้าฟ้าที่กลับคืนสู่บรรยากาศนี้จะมาก
น้อยต่างกันไปตามลักษณะของพืชและความชื้นที่มีอยู่บริเวณระบบรากของมัน

http://www.dep.pa.gov/Citizens/JustForKids/W
ater/Pages/Transpiration.aspx

http://www.fondriest.com/news/evapotranspiration.htm http://water.usgs.gov/edu/watercycleeva
potranspiration.html

Evapotranspiration
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น้้า บนพื้นโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ และสถานที่ 

อยู่ตลอดเวลา เกิดเป็นวัฏจักร ค้าถาม

กระบวนการจาก 1  2 เรียกว่า

กระบวนการจาก 2  4 เรียกว่า

กระบวนการจาก 3  2 เรียกว่า

กระบวนการจาก 4  5 เรียกว่า
27



ปริมาณความต้องการน้้า การสูญเสียน้้า

แหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

คุณลักษณะของน้้า



1. น้้าฝน หรือน้้าจากบรรยากาศ (Rain Water หรือ Precipitation Water)

น ้ำฝน (Rain water) มีแหล่งของการเกิดอยู่ในบรรยากาศ จึงจัดได้ว่าเป็นน้้าสะอาดมากที่สุด 
และมีคุณภาพดี เมื่อตกมาสู่พื้นผิวรับน้้า (Catchment Areas) สามารถรองรับไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
น ้ำจำกบรรยำกำศเมื่อตกลงสู่ผิวโลกจะเกิดกำรไหลสู่ที่ต่้ำกว่ำตำมควำมโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) 
ก่อให้เกิดแหล่งน ้ำ ล้ำธำร ห้วย หนอง คลอง บึง และแม่น ้ำ

แหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Source of Water Supply) 
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เป็นแหล่งน ้ำที่พบได้ทั่วไป ที่อยู่บนพื นผิวโลก เป็นแหล่งน ้ำที่ใหญ่ เช่น ห้วยหนอง คลอง 
บึง แม่น้้า ทะเลสาบ ทะเล ฯลฯ หรืออาจเป็นแหล่งน้้าที่มนุษย์จัดท้าขึ้น เช่น สระ อ่างเก็บน้้า เป็นต้น แต่
ถึงแม้ว่ำจะเป็นแหล่งน ้ำแหล่งใหญ่ก็ตำม โดยทั่วไปแล้วไม่เหมำะแก่กำรน้ำมำบริโภคโดยตรง ต้องมีกำร

ปรับปรุงคุณภำพก่อน เพรำะว่ำแหล่งน ้ำผิวดินจะไหล
ผ่ำนที่ต่ำง ๆ ละลำยเอำพวกอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุ
ต่ำง ๆ ตลอดจนเชื อโรคและสำรพิษ เมื่อน้ำไปบริโภคจะ
ท้ำให้เกิดโทษแก่ร่ำงกำยได้ จึงจ้ำเป็นที่จะต้องมีกำร
ปรับปรุงคุณภำพให้เหมำะสมก่อน

2. น้้าผิวดิน ( Surface Water )

แหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Source of Water Supply) 
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เกิดจากน้้าฝนและน้้าผิวดิน บางส่วนซึมลงไปรวมกันอยู่ใต้ดิน จนถึงชั้นดินที่น้้าไม่สามารถซึม
ผ่านได้ น้้าที่ขังอยู่นี้เรียกว่า “น้้าใต้ดิน”

3. น้้าใต้ดิน หรือน้้าบาดาล (Ground Water หรือ Underground Water)

แหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Source of Water Supply) 
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ปริมาณความต้องการน้้า

1. การใช้น้้าในที่พักอาศัย (domestic use) เป็นการใช้น้้าในที่พักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์
หลายอย่าง เป็นต้น การใช้ดื่ม การใช้ซักล้างการล้างรถ การรดน้้าต้นไม้ สวนครัว การหุงต้ม และ
ตลอดจนใช้ท้าความสะอาดห้องน้้าและห้องส้วม

2. การใช้น้้าส้าหรับอุตสาหกรรม (industrial use) การใช้น้้าในอุตสาหกรรมนั้น โดยปกติ
แล้วจะมีปริมาณการใช้น้้าสูงกว่าในการใช้ครัวเรือน แต่ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
ด้วยว่ามีขนาดและชนิดของอุตสาหกรรมอย่างไร
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ปริมาณความต้องการน้้า

3. การใช้น้้าในกิจการสาธารณะ (public use) ปริมาณการใช้ น้้าก็จะแตกต่างกันขึ้นกับ
ชุมชน โดยชุมชนที่หนาแน่นและเจริญแล้ว จะมีการล้างและท้าความสะอาดตลาดส้วมสาธารณะ 
ถนน ท่อน้้าโสโครก การดับเพลิงการรดสนามหญ้า ต้นไม้ตามถนนและการบริการน้้าตามก๊อก
สาธารณะ น้้าพุประดับ

4. การใช้น้้าเพื่อกิจการเลี้ยงสัตว์ (farm animals) การใช้น้้าในคอกปศุสัตว์ วัว ควาย ม้า 
สุกร ไก่ ปกติแล้วการใช้น้้าส้าหรับเลี้ยงสัตว์และสวนครัวตามบ้านมักจะมีปริมาณไม่มากนัก
นอกจากกรณีท้าฟาร์มหรือปศุสัตว์จ้านวนมาก ๆ
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ปริมาณความต้องการน้้า

5. การใช้น้้าส้าหรับการค้า (commercial use) การใช้น้้าในธุรกิจการค้านั้น โดยปกติแล้ว
ปริมาณการใช้น้้าจะสูงกว่าในการใช้ในครัวเรือน และย่อมจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจการค้าว่ามี
ขนาดและกิจการอย่างไร
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การสูญเสียของน้้า

การสูญเสียของน้้า (Loss and waste) ปริมาณน้้าที่จะต้องสูญเสียไป ระบบการประปานั้น
เป็นตัวอย่างที่ดีชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียของน้้าที่มิสามารถเก็บเงินได้ (unaccounted) ทั้งนี้จากเหตุ
หลายประการ เช่น 
 การรั่วไหลเนื่องจากท่อน้้าแตกและข้อต่อช้ารุด 
 การจ่ายน้้าเพื่อการดับเพลิง 
 การจ่ายน้้าฟรีเพื่อประชาชนในฤดูแล้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า 
 การใช้น้้าเพื่อล้างหน้าทรายท้าความสะอาดถังตะกอน มาตรวัดน้้าช้ารุด ฯลฯ 

คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตน้้าทั้งหมด
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แสดงปริมาณการใช้น้้าในที่พักอาศัยประเภทต่าง ๆ

ประเภทผู้ใช้น้้า อัตราการใช้น้้า ( ลิตร / คน )
1. บ้านพักอาศัย ( ติดตั้งมิเตอร์ ) 200-600

2. บ้านพักอาศัย ( ไม่ติดตั้งมิเตอร์ ) 400-800

3. บ้านเช่าอาศัย 120-200

4. โรงแรม 200-400

5. โรงพยาบาล 700-1200

6. ส้านักงาน 40-60

7. โรงเรียน ( มีร้านอาหาร ) 40-60

8. ภัตตาคาร 25-40

9. เครื่องซักผ้า ขนาดครอบครัว 110-200/ ครั ง

10. อ่างอาบน้้า 90-110/ ครั ง
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้น้้า

ปริมาณการใช้น้้าในแต่ละชุมชน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ขนาดของชุมชน (Size of the Community or City) หากเป็นชุมชนใหญ่ 
ปริมาณน้้าที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ก็จะมีปริมาณมากไปด้วย

2. จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในชุมชนนั้น (The Present of Industry) 
หากในชุมชนใดมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้้าในระบบการผลิตมาก ปริมาณน้้าที่ต้องการก็จะมาก
ตามไปด้วย

3. คุณภาพของน้้า (Quality of Water) หากน้้ามีคุณภาพดีประชาชนก็ย่อมนิยมใช้
น้้ามาก โรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน หากน้้านั้นมีคุณสมบัติทางเคมีไม่ได้มาตรฐาน เช่น น้้ามี
สารเคมีเจือปนอยู่มาก หรือมีความกระด้างสูง หม้อน้้าหรือท่อน้้าก็อาจจะช้ารุดได้ง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้
ปริมาณการใช้น้้าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อคุณภาพของน้้านั้นดี 37



องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้น้้า

4. ค่าหรือราคาของน้้า (Cost of Water) เมื่อน้้ามีราคาถูกประชาชนผู้ใช้น้้าก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้
น้้ามาก

5. สภาพอากาศ (The Climate) ในเขตหนาวประชาชนจะใช้น้้าน้อย ตรงข้ามกับในเขตร้อนจะมี
ปริมาณการใช้น้้าสูง หรืออาจเป็นช่วงของฤดูกาล หรือของวัน อัตราการใช้น้้าจะแตกต่างกันออกไป 
เช่น ในฤดูร้อนอัตราการใช้น้้าจะสูงมาก เพราะน้้าอาจถูกน้าไปใช้ส้าหรับอาบ และน้าไปรดผัก พืช 
ผลไม้ และอื่น ๆ ตลอดจนปริมาณน้้าที่น้ามาใช้ดื่มก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้น้้า

6. มาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) 

 อัตราการใช้น้้าของประชาชนย่อมเปลี่ยนแปลง และแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการด้ารงชีพ
และอาชีพ 

 ประชาชนที่มีอาชีพทางด้านกสิกรรม และเกษตร จะใช้น้้าไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะประชาชนใน
ชนบท มักจะอาศัยน้้าที่หาได้จาก ห้วย หนองคลองบึง มาใช้ส้าหรับอาบและกิจกรรมอย่างอื่นเสีย
เป็นส่วนมาก 

 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่หนาแน่น เช่น ในเมือง จะมีปริมาณการใช้สูงกว่า
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้น้้า

7. การมีประปาเอกชน (Available of Private Water Supply) เนื่องจากโรงงาน อุตสาหกรรมบาง
แห่ง อาจมีน้้าประปาไว้ใช้ในกิจการของตัวเอง หรือในชุมชนที่มีประปาเอกชน ท้าการผลิตน้้าประปา
บริการแก่ประชาชนด้วย ก็จะมีผลต่อการผลิตน้้าประปาของรัฐ

8. ความดันน้้าในระบบการจ่ายน้้า (Pressure in the Distribution System) น้้าที่มีความดันสูง 
ย่อมให้การบริการแก่ประชาชนได้ดีกว่า ท้าให้ประชาชนนิยมใช้น้้ามากขึ้น

9. ระบบการบริหารงานของกิจการประปา (Management of the System) ในกิจการประปาถ้า
หากมีการควบคุมดูแลใกล้ชิดก็จะท้าให้ลดปริมาณน้้าที่สูญเสีย  โดยเปล่าประโยชน์
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Water Quality
คุณสมบัติของน้้า

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี

คุณสมบัติทางชีวภาพ



Physicalกายภาพ
อุณหภูมิ (temperature)

สี (color)
กล่ินและรส

ความขุ่น (turbidity)
การน้าไฟฟ้า (electrical conductivity)

ของแข็งทั้งหมด (total solid: TS)



1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้้า
อุณหภูมิ (temperature)

• อุณหภูมิของน ้ำมีผลในด้ำนกำรเร่งปฏิกิริยำทำงเคมีซ่ึงจะส่งผลต่อกำรลด
ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน ้ำ

http://oh.water.usgs.gov/micro_qaqc_thermometers.htm
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1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้้า
สี (color)

• สีของน ้ำเกิดจำกกำรสะท้อนแสงของสำรแขวนลอยในน ้ำ เช่น น ้ำตำม
ธรรมชำติจะมีสีเหลืองซึ่งเกิดจำกกรดอินทรีย์ น ้ำในแหล่งน ้ำที่มีใบไม้ทับถมจะ
มีสีน ้ำตำล หรือถ้ำมีตะไคร่น ้ำก็จะมีสีเขียว

ขี ปลำวำฬ หรือ แพลงก์ตอนบูม ท้ำน ้ำทะเลบำงแสน 
มีสีเขียว-กลิ่นเหม็น คำด 2 อำทิตย์กลับสู่ภำวะปกติ

http://www.thairath.co.th/content/648339
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1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้้า
กลิ่นและรส (Odor and taste)

• เกิดจำกปริมำณสำรอินทรีย์ที่อยู่ในน ้ำ เช่น ซำกพืช ซำกสัตว์ที่เน่ำเปื่อยหรือสำรในกลุ่ม
ของฟีนอล เกลือโซเดียมคลอไรด์ซ่ึงจะท้ำให้น ้ำมีรสกร่อยหรือเค็ม

• เกิดจำกกำรละลำยของสำรบำงชนิดในน ้ำหรือก๊ำซบำงชนิด อำทิ ใบไม้เน่ำเปื่อย

• เกิดปฏิกิริยำกำรย่อยสลำยของแบคทีเรีย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า

• กำรวัดกลิ่นของน ้ำหำได้โดยเจือจำงตัวอย่ำงน ้ำด้วยน ้ำที่ปรำศจำกกลิ่นจนได้กลิ่นน้อย
ที่สุด จำกผู้ดมกลิ่นอย่ำงน ้ำ 5 คน รำยงำนกลิ่นในค่ำ Threshold Oder Number (T
ON)
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1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้้า
ความขุ่น (turbidity)

• เกิดจากสารแขวนลอยในน้้า เช่น ดิน ซำกพืช ซำกสัตว์

• ซึ่งสำรพวกนี ไม่ยอมให้แสงผ่ำนไปได้โดยตลอด หรือสำมำรถท้ำให้แส่ง
เกิดกำรหักเหไปคนละทิศละทำงหรือกระจำยไม่เป็นระเบียบ

• ความขุ่นไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมากนัก แต่ท้าให้น้้านั้นไม่ชวน
ดื่มน่ารังเกียจ

• มีผลต่อระบบการกรอง ท้าให้เครื่องกรองอุดตันและเสียเร็ว

• มีผลต่อระบบการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน เนื่องจำกสำรแขวนลอยจะ
ห่อหุ้ม จุลินทรย์ไว้ ท้ำให้คลอรีน ไม่สำมำรถท้ำลำยจุลินทรย์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

http://www.georgetowntc.com/

Disco Secchi.

http://www.cesasin.com 
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1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้้า
การน้าไฟฟ้า (electrical conductivity)

http://pdf.directindustry.com/

 บอกถึงความสามารถของน้้าที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นของอิออนโดยรวมในน้้า และอุณหภูมิขณะท้าการวัดค่าการน้า
ไฟฟ้า

 สารประกอบอินทรีย์ เช่น น้้ามัน ฟีนอล แอลกอฮอล์ และน้้าตาล น้าไฟฟ้าได้
ไม่ดีนักและมีค่าการน้าไฟฟ้าต่้ากว่าเมื่อละลายอยู่ในน้้า 

 กำรน้ำไฟฟ้ำยังขึ นอยู่กับอุณหภูมิอีกด้วยถ้ำอุณหภูมิสูงค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำก็จะยิ่ง
มำกขึ น ด้วยเหตุผลเหล่ำนี เองจึงรำยงำนค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำที่ อุณหภูมิ 25 องศำ
เซลเซียส (25 C)
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Chemicalเคมี
pH, ความกระด้าง (hardness), กล่ินและรส,

DO (dissolved oxygen, DO),
BOD (biological oxygen demand),
COD (Chemical Oxygen Demand),

ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โลหะหนัก

เป็นคุณลักษณะที่เกิดจำกสำรเคมีที่ เจือปนอยู่ ในน ้ำที่ ไม่สำมำรถ
มอง เห็ น ได้ ด้ ว ยตำ เปล่ ำ  ต้ อ ง ใช้ กำ รตรวจสอบด้ วยวิ ธี ท ำ ง
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ซึ่งมีทั งที่เป็นปริมำณ สำรอินทรีย์และ
สำรอนินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน ้ำ



2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
pH แสดงความเป็นกรดหรือเบสของน้้า

• น้้าดื่มควรมีค่า pH ระหว่าง 6.8-7.3

• โดยทั่วไปน้้าที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีค่า pH ที่ต่้า (PH < 7) ซึ่งหมายถึงมีความเป็น
กรดสูง มีฤทธิ์กัดกร่อน 

• ใช้กระดาษลิตมัสในการวัดค่าความเป็นกรด – เบส ซึ่งให้สีตามความเข้มข้นของ [H+] 

หรือการวัดโดยใช้ pH meter เมื่อต้องการให้มีความละเอียดมากขึ้น 

https://legatool.com/ 49



 สภาพเบส (alkalinity) คือสภาพที่น้้ามีสภาพความ
เป็นเบสสูงจะประกอบด้วยไอออนของ OH-, CO3

- ,
H2CO3ของธาตุแคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม 
โพแทสเซียม หรือแอมโมเนีย ซึ่งสภาพเบสนี้จะช่วย
ท้าหน้าที่คล้ายบัฟเฟอร์ต้านการเปลี่ยนแปลงค่า p
H ในน้้าทิ้ง 

 สภาพกรด ( acidity) โดยทั่วไปน้้าทิ้งจากแหล่ง
ชุมชนจะมีบัฟเฟอร์ในสภาพเบสจึงไม่ท้าให้น้้ามีค่า 
pH ที่ต่้าเกินไป แต่น้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
มักจะมีค่า pH ต่้ ากว่า 4.5 ซึ่ งมาจาก CO2 ที่
ละลายน้้า
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ความกระด้าง (hardness)

• การไม่เกิดฟองกับสบู่และเมื่อต้มน้้ากระด้างนี้จะเกิดตะกอน หรือตะกรัน

• น ้ำกระด้ำงชั่วครำว เกิดจำกสำรไบคำร์บอเนต (CO3
2-) รวมตัวกับ ไออออนของโลหะเช่น Ca2+,M

g2+ ซึ่งสำมำรถแก้ได้โดยกำรต้ม 

• น ้ำกระด้ำงถำวร เกิดจำกอิออนของโลหะและสำรที่ไม่ใช่พวกคำร์บอเนต เช่น SO4
2- ,NO3

- , CI-

รวมตัวกับ Ca2+, Fe2+,Mg2+เป็นต้น 

• ควำมกระด้ำงจึงเป็นข้อเสียในด้านการสิ้นเปลืองทรัพยากร คือต้องใช้ปริมาณสบู่หรือผงซักฟอก
ในการซักผ้าในปริมาณมาก ซึ่งก็จะเกิดตะกอนมากเช่นกัน
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ความกระด้าง (hardness)

ควำมกระด้ำงของน ้ำ (water hardness) หมำยถึง ปริมำณของเกลือ Ca2+ และ Mg2+ ที่ละลำยอยู่ในน ้ำ โดย
ค่ำควำมกระด้ำงรวมของน ้ำ (total hardness) หมำยถึง ผลรวมของควำมกระด้ำงโดยอยู่ในรูปของ calcium 
carbonate สำมำรถแบ่งระดับควำมกระด้ำงของน ้ำได้ดังนี 

http://www.scilution.com/ http://dtectech.com/th/products/
hardness-test-kit.html

• 0-75 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน ้ำอ่อน
• 75-150 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน ้ำกระด้ำงปำนกลำง
• 150-300 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน ้ำกระด้ำง
• 300 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ นไป จัดเป็นน ้ำกระด้ำงมำก
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้้า (dissolved oxygen, DO)

แบคทีเรียที่เป็นสำรอินทรีย์ในน ้ำต้องกำรออกซิเจน (aerobic bacteria) ในกำรย่อยสลำยสำร 
อนนิทรีย์ ควำมต้องกำรออกซิเจนของแบคทีเรียนี จะท้ำให้จะท้ำให้ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำลดลง 

ดังนั้น “ในน้้าที่สะอาดจะมีค่า DO สูง และน้้าเสียจะมีค่า DO ต่้า”
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 ออกซิเจนละลาย คือ ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้า
 เป็นก็าซที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยจะรักษาภาวะ ของน้้าให้เหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้า ที่จะน้าเอาออกซิเจนไปใช้ในขบวนการหายใจและการ
ย่อยสลายอินทรียวัตถุ 

 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (Dissolved Oxygen) หรือ DO มีหน่วย เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
(mg/l) หรือหนึ่งส่วนในล้านส่วน (part per million) หรือ พีพีเอ็ม (ppm) 

2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (dissolved oxygen, DO) (ต่อ)
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (dissolved oxygen, DO) (ต่อ)

• มาตรฐานของน้้าที่มีคุณภาพดีโดยทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 ppm หรือปริมาณ O2 ละลาย
อยู่ปริมาณ 5-8 มิลลิกรัม / ลิตร หรือ 5-8 ppm 

• น้้าเสียจะมีค่า DO ต่้ากว่า 3 ppm ค่า DO มีความส้าคัญในการบ่งบอกว่าแหล่งน้้านั้นมีปริมาณ
ออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
บีโอดี (biological oxygen demand)

• เป็นปริมำณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องกำรใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน ้ำ 

• น ้ำที่มีคุณภำพดี ควรมีค่ำบีโอดี ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้ำค่ำบีโอดีสูงมำกแสดงว่ำน ้ำนั นเน่ำมำก 
แหล่งน ้ำที่มีค่ำบีโอดีสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรจะจัดเป็นน้้าเน่าหรือน้้าเสีย 

• พระรำชบัญญัติน ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ก้ำหนดไว้ว่ำ น้้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 
ต้องมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
บีโอดี (biological oxygen demand)

• การหาค่า บีโอดี หาได้โดยใช้แบคทีเรียย่อยสลายอินทรียสารซึ่งจะเป็นไปช้า ๆ 

• ดังนั นจึงต้องใช้เวลำนำนหลำยสิบวัน ตำมหลักสากลใช้เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียสโดยน้าตัวอย่างน้้าท่ีต้องการหาบีโอดีมา 2 ขวด 

• ขวดหนึ่งน้ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าออกซิเจนทันที สมมุติว่ามีออกซิเจนอยู่ 6.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

• ส่วนน้้าอีกขวดหนึ่งปิดจุกให้แน่น เพื่อไม่ให้อากาศเข้า น้าไปเก็บไว้ในที่มืดที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสนาน 5 วัน แล้วน้ามาวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน 
สมมุติได้ 0.47 มิลลิกรัม ต่อลิตร ดังนั้นจะได้ค่าซึ่งเป็นปริมาณออกซิเจน ที่ถูกใช้
ไป หรือ ค่าบีโอดี = 6.5-0.47 = 5.03 มิลลิกรัมต่อลิตร

http://www.rickly.com/sai/bod.htm

https://www.envexp.com/component59



2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ไนโตรเจน

• เป็นธำตุส้ำคัญส้ำหรับพืช ซึ่งจะอยู่ในรูปของ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท ไนเตรต ยิ่งถ้ำ
ในน ้ำมีปริมำณไนโตรเจนสูง จะท้ำให้พืชน ้ำเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว

thongkum.blogspot.com

https://bumbutnam.wordpress.com/

http://www.thaitambon.com/product/05711183736
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
ฟอสฟอรัส

• ฟอสฟอรัสในน ้ำจะอยู่ในรูปของสำรประกอบพวก ออร์โธฟอสเฟต 
(Orthophosphate) เช่น สำร PO4

3-, HPO4
2- , H2 PO4

- และ H3

PO4 นอกจำกนี ยังมีสำรพวกโพลฟีอสเฟต

• ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำด้วยเหตุที่ผงซักซักฟอก (detergent) 
ประกอบด้วยฟอสฟอรัส  ซึ่งมีควำมส้ำคัญต่อกำรเจริญของพืช 
โดยช่วยเสริมสร้ำงกำรเจริญของรำก กิ่ง ล้ำต้น ใบ ดอก และผล
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2. คุณสมบัตทิางเคมีของน้้า
โลหะหนัก

• มีทั งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ แต่ทั งนี ขึ นอยู่กับปริมำณที่ได้รับ ถ้ำมำกเกินไปจะเป็นพิษ ได้แก่ 
โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกำนีส สังกะสี แคดเมียม ตะกั่ว ปรอทและนิกเกิล

http://www.pawatercenter.psu.edu/lab.html 62



Biological
ชีวภาพ

เชื้อโรค, เชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ 



3. คุณสมบัตทิางชีวภาพของน้้า
เชื้อจุลินทรีย์

• จุลินทรีย์บำงชนิดท้ำให้เกิดโรคในคน เช่น แบคทีเรียชนิดวิบริโอ ซัลโมนำลำ ชิกเจลลำ 

• จุลินทรีย์บำงชนิดท้ำให้คุณภำพน ้ำเปลี่ยนไป เช่น ซัลเฟอร์แบคทีเรียจะสร้ำงสำรประกอบ
ซัลเฟอร์ซึ่งเมื่อท้ำปฏิกิริยำกับก๊ำซไฮโดรเจนจะได้ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นเหตุท้ำให้น ้ำมีกลิ่น
เหม็นเหมือนไข่เน่ำซึ่งเป็นกลิ่นเฉพำะตัวของก๊ำซนี   

• ตัวอย่ำงกำรตรวจคุณลักษณะทำงชีววิทยำ เช่น กำรตรวจหำชนิด และปริมำณของสำหร่ำย

• ตัวอย่ำงกำรตรวจหำเชื อรำต่ำงๆ กำรตรวจหำไวรัส กำรตรวจหำแบคทีเรีย ชนิดต่ำงๆ กำร
ตรวจหำโคลิฟอร์ม (Total Coliform) และกำรตรวจหำจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogenic Or
ganisms) เป็นต้น
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การใช้ประโยชน์จากกน้้าและดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้้า
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มาตรฐานคุณภาพ
น้้าบริโภค



น้้าบริโภค เช่น น้้าดื่มบรรจุขวด น้้าบาดาล 
น้้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
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เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2547 และ  ปี พ.ศ. 2550

ข้อมูล หน่วยวัด ค่าที่ก้าหนด
ปี 2547 ปี 2550

ควำมเป็นกรด - ด่ำง - 6.5 - 8 6.5 - 9
สี True color Unit 15 16
ควำมขุ่น เอ็นทียู 5 5

สำรละลำยทั งหมดที่เหลือจำกกำรระเหย มิลลิกรัม / ลิตร 1,000 1,000
ควำมกระด้ำง มิลลิกรัม / ลิตร 500 500
เหล็ก มิลลิกรัม / ลิตร 0.3 0.3
แมงกำนีส มิลลิกรัม / ลิตร 0.1 0.1
ทองแดง มิลลิกรัม / ลิตร 1 1
สังกะสี มิลลิกรัม / ลิตร 4 4
ตะกั่ว มิลลิกรัม / ลิตร 0.01 0.01
โครเมียม มิลลิกรัม / ลิตร 0.05 0.05
แคดเมียม มิลลิกรัม / ลิตร 0.003 0.003
สำรหนู มิลลิกรัม / ลิตร 0.01 0.01
ปรอท มิลลิกรัม / ลิตร 0.001 0.001



เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2547 และ  ปี พ.ศ. 2550

ข้อมูล หน่วยวัด ค่าที่ก้าหนด
ปี 2547 ปี 2550

ซัลเฟต  (Na2 SO4) มิลลิกรัม / ลิตร 250 250
ซัลเฟต  (CaSO4) มิลลิกรัม / ลิตร 1,000 1,000
คลอไรด์ มิลลิกรัม / ลิตร 250 250
ไนเตรท  (NO-

3 as NO-
3 ) มิลลิกรัม / ลิตร 50 50

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัม / ลิตร 1.5 1.5
คลอรีนอิสระคงเหลือ มิลลิกรัม / ลิตร 0.6 - 1.0 0.6 - 1.1
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
อี.โคไล เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
แบเรียม มิลลิกรัม / ลิตร 0.7 1.7
ซิลิเนียม มิลลิกรัม / ลิตร 0.01 0.01
ซิลเวอร์ มิลลิกรัม / ลิตร 0.005 0.005
อลูมิเนียม มิลลิกรัม / ลิตร 0.2 0.2
ไชยำไนด์ มิลลิกรัม / ลิตร 0.07 0.07
นิเกิล มิลลิกรัม / ลิตร 0.02 0.02



มาตรฐานคุณภาพน้้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย
ค่ามาตรฐาน

(เกณฑ์อนุโลมสูงสดุ)
ทางกายภาพ 1. สี (Colour)

2. กลิ่น (Odour)

3. ควำมขุ่น (Turbidity)

4. ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)

ฮำเซนยูนิต (Hazen)

ซิลิกำสเกลยูนิต
(Silica scale unit)

20
ไม่มีกลิ่น

(ไม่รวมกลิ่นคลอรีน)
5

6.5-8.5
ทางเคมี 5. ปริมำณสำรแขวนลอยทั งหมด (Total Soilds)

6. ควำมกระด้ำงทั งหมด (Total hardness)
(ค้ำนวณเป็นแคลเซียมคำร์บอเนต)

มก./ล.
มก./ล.

500
100



คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย
ค่ามาตรฐาน

(เกณฑ์อนุโลมสูงสดุ)
ทำงเคมี 7. สำรหนู (As)

8. แบเรียม (Ba)
9. แคดเมียม (Cd)
10. คลอไรด์ (CI, ค้ำนวณเป็นคลอรีน)
11. โครเมียม (Cr)
12. ทองแดง (Cu)
13. เหล็ก (Fe)
14. ตะกั่ว (Pb)
15. แมงกำนีส (Mn)

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

0.05
1.0

0.005
250
0.05
1.0
0.3
0.05
0.05

มาตรฐานคุณภาพน้้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท



คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย
ค่ามาตรฐาน

(เกณฑ์อนุโลมสูงสดุ)
ทำงเคมี 16. ปรอท (Hg)

17. ไนเตรต(NO 3 -N)
18. ฟีนอล (Phenols)
19. ซิลิเนียม (Se)
20. เงิน (Ag)
21. ซัลเฟต (SO 4 )
22. สังกะสี (Zn)
23. ฟลูออไรด์ (F)
24. อะลูมิเนียม
25. เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate)
26. ไซยำไนด์

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

0.002
4.0

0.001
0.01
0.05
250
5.0
1.5
0.2
0.2
0.1

มาตรฐานคุณภาพน้้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท



คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย
ค่ามาตรฐาน

(เกณฑ์อนุโลมสูงสดุ)
ทางบัคเตรี 27.โคลิฟอร์ม (Coliform) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. 2.2

28.อี.โคไล (E.Coli) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. ตรวจไม่พบ
29.จุลินทรีย์ท้ำให้เกิดโรค
(Disease-causing bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. ตรวจไม่พบ

แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่องน้้าบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตีพิมพ์
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 98 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ) ลงวันท่ี 24 กันยำยน 2524 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม
โดย ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น ้ำบริโภคในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2534 ตีพิมพ์ในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 108 ตอนท่ี 61
ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2534

มาตรฐานคุณภาพน้้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท



ขอบคุณค่ะ

Q&A


