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เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได
_____________________________________
กรมอนามั ย เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง เกณฑ คุ ณ ภาพน้ํ า ประปา พ.ศ.2543 ที่ ยึ ด ถื อ เป น เกณฑ รั บ รองคุ ณ ภาพ
น้ําประปาดื่มได เพื่อสนับสนุนนโยบายการสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัยที่ตองการใหประชาชนมีน้ําบริโภคที่สะอาด
ปลอดภั ย อั น จะส งผลให ป ระชาชนมี คุ ณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น จึงกํ าหนดเกณฑคุณภาพน้ํ าประปาขึ้น เพื่อ รับ รองเป น
น้ําประปาดื่มไดโดยตองมีคุณภาพไมดอยไปกวาขอกําหนดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
1 คุณภาพน้ําทางกายภาพ
- ความเปนกรด - ดาง (pH) ตองมีคาอยูระหวาง 6.5 – 8.5
- ความขุน (Turbidity) ตองมีคาไมเกิน 5 เอ็นทียู
- สี (Colour) ตองมีคาไมเกิน 15 หนวย แพลทินัม-โคบอลต
2 คุณภาพน้ําทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย(Total Dissolved Solids) ตองมีคาไมเกิน 1,000
มิลลิกรัม/ลิตร
- ความกระดาง (Hardness) ตองมีคาไมเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร
- ซัลเฟต (SO=4 ) ตองมีคาไมเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- คลอไรด(Cl- ) ตองมีคาไมเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- ไนเตรท (NO-3 as NO-3) ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร
- ฟลูออไรด (F-) ตองมีคาไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร
3 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe) ตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
- แมงกานีส (Mn) ตองมีคาไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร
- ทองแดง (Cu) ตองมีคาไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
- สังกะสี (Zn) ตองมีคาไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร
4 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักที่เปนพิษ
- ตะกั่ว (Pb) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
- โครเมียม (Cr) ตองมีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
- แคดเมียม (Cd) ตองมีคาไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร

- สารหนู (As) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
- ปรอท (Hg) ตองมีคาไมเกิน 0.001มิลลิกรัม/ลิตร
5 คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย
- แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform bacteria) ตองตรวจไมพบในตัวอยาง
100 ลูกบาศกเซนติเมตร
- แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม(Faecal coliform bacteria) ตองตรวจไมพบในตัวอยาง
100 ลูกบาศกเซนติเมตร
หมวดที่ 2
การตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางคุณภาพน้ําประปา ตามหมวด 1 จะตองเปนไปตามวิธีการ
หนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA
AWWA WEF.
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หนวยวัด

คุณภาพน้ําทางกายภาพ
ความเปนกรด - ดาง (pH)
ความขุน (Turbidity)
เอ็นทียู
สี (Colour)
แพลทินัม-โคบอลต
คุณภาพน้ําทางเคมีทั่วไป
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย(TDS)
มิลลิกรัม/ลิตร
ความกระดาง (Hardness)
มิลลิกรัม/ลิตร
=
ซัลเฟต (SO 4)
มิลลิกรัม/ลิตร
-)
คลอไรด( Cl
มิลลิกรัม/ลิตร
ไนเตรท (NO 3 as NO 3)
มิลลิกรัม/ลิตร
ฟลูออไรด (F )
มิลลิกรัม/ลิตร
คุณภาพน้ําทางโลหะหนักทั่วไป
เหล็ก (Fe)
มิลลิกรัม/ลิตร
แมงกานีส (Mn)
มิลลิกรัม/ลิตร
ทองแดง (Cu)
มิลลิกรัม/ลิตร
สังกะสี (Zn)
มิลลิกรัม/ลิตร
คุณภาพน้ําทางโลหะหนักสารเปนพิษ
ตะกั่ว (Pb)
มิลลิกรัม/ลิตร
โครเมียม (Cr)
มิลลิกรัม/ลิตร
แคดเมียม (Cd)
มิลลิกรัม/ลิตร
สารหนู (As)
มิลลิกรัม/ลิตร
ปรอท (Hg)
มิลลิกรัม/ลิตร
คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform bacteria)
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร
แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม (Faecal coliform bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

เกณฑที่กําหนด
อยูระหวาง 6.5-8.5
ไมเกิน 5
ไมเกิน 15
ไมเกิน 1,000
ไมเกิน 500
ไมเกิน 250
ไมเกิน 250
ไมเกิน 50
ไมเกิน 0.7
ไมเกิน 0.5
ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 3.0
ไมเกิน 0.01
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.003
ไมเกิน 0.01
ไมเกิน 0.001
ตองตรวจไมพบ
ตองตรวจไมพบ

หมายเหตุ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) กําหนดใหมีที่
ปลายเสนทอ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรใชในระบบการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปา
2. วิธีตรวจวิเคราะหเปนไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA AWWA WEF.
3. ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553)

