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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
น้ำบริโภค

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุน้ำทีใ่ชบรโิภคทัว่ไปและน้ำทีใ่ชในอตุสาหกรรมอาหาร

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 น้ำบรโิภค หมายถงึ น้ำทีใ่ชดืม่ รวมทัง้น้ำทีใ่ชทำอาหารและเครือ่งดืม่
2.2 หนวยแพลทนิมั-โคบอลต (platinum-cobalt scale) หมายถงึ หนวยวดัระดบัความเขมของสแีท (true colour)

ของน้ำ โดยเปรยีบเทยีบกบัสขีองสารละลายมาตรฐานโพแทสเซยีมคลอโรแพลทเินตกบัโคบอลต (II) คลอไรด
2.3 หนวยเอน็ทยี ู(nephelometric turbidity unit, NTU) หมายถงึ หนวยวดัความขนุในน้ำโดยวธิเีนฟโลเมตรี

3. ประเภท
3.1 น้ำบรโิภค แบงเปน 2 ประเภท คอื

3.1.1 ประเภทที ่1 บรรจใุนภาชนะบรรจปุดสนทิ
3.1.2 ประเภทที ่2 ไมบรรจใุนภาชนะบรรจุ

4. คณุลกัษณะทีต่องการ
4.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองปราศจากสิง่แปลมปลอมและกลิน่และรสทีไ่มพงึประสงคหรอืเปนทีน่ารงัเกียจ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

4.2 คณุลกัษณะทางฟสกิส
4.2.1 สี

ตองไมเกนิ 5 หนวยแพลทนิมั-โคบอลต
การทดสอบใหปฏบิตัติาม Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 2120 B

4.2.2 ความขนุ
ตองไมเกนิ 5 หนวยเอน็ทยีู
การทดสอบใหปฏบิตัติาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 2130 B
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4.2.3 คาความเปนกรด-ดาง
ตองอยรูะหวาง 6.5 ถงึ 8.5
การทดสอบใหปฏบิตัติาม Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 4500-H+B

4.3 คณุลกัษณะทางเคมี
4.3.1 ประเภทที ่1 ใหเปนไปตามตารางที ่1ก.
4.3.2 ประเภทที ่2 ใหเปนไปตามตารางที ่1ก. อาจอนโุลมใหเปนไปตามตารางที ่1ข. ไดชัว่คราว

4.4 สารทีเ่ปนพษิ
ใหเปนไปตามตารางที ่2

ตารางที ่1ก. คณุลกัษณะทางเคมี
(ขอ 4.3.1 และขอ 4.3.2)

หมายเหตุ * หมายถงึ  Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th Edition 1998

ลําดับที่ รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

วิธีวิเคราะห*

1 ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
(total dissolved solids)

500 ขอ 2540 C

2 เหล็ก 0.3 ขอ 3111B หรือขอ 3111C
3 แมงกานีส 0.05 ขอ 3111B
4 ทองแดง 1.0 ขอ 3111 B
5 สังกะสี 3 ขอ 3111 B
6 ความกระดางท้ังหมด 100 ขอ 2340C

(คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)
7 ซัลเฟต 200 ขอ 4500-SO4

2-E
8 คลอไรด 250 ขอ 4500-Cl-B
9 ฟลูออไรด 0.7 ขอ 4500-F-C
10  ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน) 4 ขอ 4500-NO3

-D
11 ลิเนียรอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 0.2 ขอ 5540 C
12 ฟนอลิกซับสแตนซ 0.001 ขอ 5530 C
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ตารางที ่1ข. คณุลกัษณะทางเคมอีนโุลมของน้ำบรโิภคประเภทที ่2
(ขอ 4.3.2)

 หมายเหตุ * หมายถงึ  Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998

5. สขุลกัษณะ
5.1 สขุลกัษณะในการทำน้ำบรโิภค ใหเปนไปตาม มอก.34
5.2 จลุนิทรยีทีม่ใีนน้ำบรโิภค ตองไมเกนิเกณฑทีก่ำหนดดงันี้

5.2.1 โคลฟิอรมแบคทเีรยี ตองนอยกวา 1.1 ในตวัอยาง 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร โดยวธิมีลัตเิพลิทวิบเฟอรเมน
เทชนัเทคนคิ (multiple tube fermentation technique)

5.2.2 เอสเชอรเิชยี โคไล (Escherichia coli) ตองไมพบในตวัอยาง 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร
5.2.3 สตาฟโลคอ็กคสั ออเรยีส (Staphylococcus aureus) ตองไมพบในตวัอยาง 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร
5.2.4 ซาลโมเนลลา (Salmonella) ตองไมพบในตวัอยาง 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร
5.2.5 คลอสตรเิดยีม เพอรฟรงิเจนส (Clostridium perfringens) ตองไมพบในตวัอยาง 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร
5.2.6 ในกรณทีีม่โีรคระบาดทางน้ำในทองถิน่นัน้ ใหตรวจจลุนิทรยีทีเ่ปนสาเหตขุองโรคระบาดในขณะนัน้ดวย เชน

อหวิาตกโรค ไทฟอยด บดิ
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.3

ลําดับท่ี รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

วิธีวิเคราะห*

1 ปริมาณสารท่ีละลายท้ังหมด 600 ขอ 2540 C
2 แมงกานีส 0.1 ขอ 3111 B
3 ความกระดางท้ังหมด (คํานวณเปน 300 ขอ 2340 C

แคลเซียมคารบอเนต)
4 ซัลเฟต 250 ขอ 4500–S04

2- E

5 ฟลูออไรด 1 ขอ 4500–F-C
6 ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน) 10 ขอ 4500-NO3

-D

7 ฟนอลิกซับสแตนซ 0.005 ขอ 5530 C
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ตารางที ่2 สารทีเ่ปนพษิ
(ขอ 4.4)

หมายเหตุ  * หมายถงึ Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th Edition
1998

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจนุ้ำบรโิภคในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด มฝีาหรอืจกุปด ผนกึโดยรอบระหวางฝาหรอืจกุกบัภาชนะบรรจุ

และเมือ่เปดใชแลวสิง่ทีป่ดผนกึหรอืสวนทีป่ดผนกึนัน้เสยีไป
6.2 ปรมิาตรสทุธขิองน้ำบรโิภคในแตละภาชนะบรรจ ุตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีภ่าชนะบรรจนุ้ำบรโิภคทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) วนั เดอืน ปทีบ่รรจุ
(3) ปรมิาตรสทุธ ิเปนลกูบาศกเซนตเิมตร (มลิลลิติร) หรอืลกูบาศกเดซเิมตร (ลติร)
(4) รหสัรนุทีท่ำ
(5) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน หรอืในกรณทีีใ่ชเฉพาะ
ภาษาตางประเทศเพือ่การสงออก

ลําดับที่ รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

วิธีวิเคราะห*

1 ปรอท 0.001 ขอ 3112B
2 ตะกั่ว 0.01 ขอ 3113B
3 สารหนู 0.01 ขอ 3113B
4 ซีลีเนียม 0.01 ขอ 3113B
5 โครเมียม 0.05 ขอ 3113B
6 ไซยาไนด 0.07 ขอ 4500-CN-F
7 แคดเมียม 0.003 ขอ 3113B
8 แบเรียม 0.7 ขอ 3113B
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8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ใหใชวธิทีดสอบทีก่ำหนดในมาตรฐานนีห้รอืวธิอีืน่ใดทีใ่หผลเทยีบเทา  ในกรณทีีม่ขีอโตแยงใหใชวธิทีีก่ำหนด

ในมาตรฐานนี้
9.2 ความถีใ่นการทดสอบประจำของผทูำ แนะนำใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
9.3 จลุนิทรยี

9.3.1 โคลฟิอรมแบคทเีรยี ใหปฏบิตัติาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
20th Edition 1998 ขอ 9221C

9.3.2 เอสเชอรเิชยี โคไล ใหปฏบิตัติาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
20th Edition 1998 ขอ 9221F

9.3.3 สตาฟโลคอกคสั ออเรยีส ใหปฏบิตัติาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
20th Edition 1998 ขอ 9213B ขอยอย 7

9.3.4 ซาลโมเนลลา ใหปฏบิตัติาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 9260B

9.3.5 คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ใหปฏิบัติตาม COMPENDIUM OF  METHODS  FOR THE
MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF FOODS 4th EDITION 2001 หนา 325 ถงึ 330
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 ประเภทที ่1
ก.1.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ น้ำบรโิภคทีบ่รรจใุนภาชนะบรรจชุนดิและขนาดเดยีวกนั ในวนัเดยีวกนัหรอืระยะเวลา

เดียวกันอยางตอเนื่อง
ก.1.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบั ใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่ำหนดตอไปนี ้หรอือาจใชแผนการชกั

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
ก.1.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก

(1) ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1
(2) จำนวนตวัอยางน้ำบรโิภคทีไ่มเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกนิเลขจำนวนทีย่อมรบัที่

กำหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาน้ำบรโิภครนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.1.2.1)

ก.1.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ
(1) ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ก.1.2.1 แลวแบงตวัอยางมาภาชนะบรรจลุะเทา ๆ  กนั

นำมาผสมรวมกนัเปนตวัอยางรวม โดยมปีรมิาตรรวมไมนอยกวา 4 ลกูบาศกเดซเิมตร ในกรณี
ทีต่วัอยางไมพอใหชกัตวัอยางเพิม่จนไดปรมิาตรรวมตามทีก่ำหนด

(2) ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 จงึจะถอืวาน้ำบรโิภครนุนัน้
เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.1.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบจลุนิทรยี
(1) ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
(2) ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาน้ำบริโภครุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่

กำหนด

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนท่ียอมรับ
หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 10 000 8 1

10 001 ถึง 35 000 13 2
35 001 ถึง 150 000 20 3
150 001 ถึง 500 000 32 5
มากกวา 500 000 ขึ้นไป 50 7
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ก.1.3 เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางน้ำบริโภคตองเปนไปตามขอ ก.1.2.1(2)  ขอ ก.1.2.2(2) และขอ ก.1.2.3(2) ทุกขอ
จงึจะถอืวาน้ำบรโิภครนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ก.2 ประเภทที ่2
ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่ำหนดตอไปนี ้หรอือาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
ก.2.1.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

(1) ใหชกัตวัอยางน้ำบรโิภคกอนเขาสรูะบบทอจายไมนอยกวา 6 ลกูบาศกเดซเิมตร แลวเกบ็ใน
ภาชนะทีส่ะอาดและปดไดสนทิ

(2) ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 จงึจะถอืวาน้ำบรโิภครนุนัน้
เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.1.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบจลุนิทรยี
ใหชกัตวัอยางน้ำบรโิภคในระบบทอจายตามตารางที ่ก.2 และระวงัการปนเปอนโดยปฏบิตัดิงันี้
(1) ภาชนะทีใ่ชเกบ็ตวัอยางใหใชขวดแกวปากกวางชนดิทนความรอนทีม่จีกุแกวปดไดสนทิ ความจุ

ประมาณ 170 ลกูบาศกเซนตเิมตร ใสสารละลายโซเดยีมไทโอซลัเฟต รอยละ 3 โดยน้ำหนกั
จำนวน 0.1 ลกูบาศกเซนตเิมตร ลงในขวดแกว หมุดวยกระดาษหรอือะลมูเินยีมเปลว นำขวด
แกวใสลงในกระบอกโลหะ แลวนำไปอบในตอูบทีอ่ณุหภมู ิ160 องศาเซลเซยีสถงึ 170 องศา
เซลเซยีส เปนเวลา 1 ชัว่โมง ใหปดจกุแกวไวตลอดจนกวาจะเกบ็ตวัอยาง  การเปดใหจบัจกุแกว
เฉพาะสวนบน หามจบัสวนทีจ่ะปดลงในขวดแกวและคอขวด

(2) ใชไฟจากตะเกียงแอลกอฮอลลนปากกอกน้ำใหรอนเพื่อฆาเชื้อโรค แลวปดน้ำใหไหลเต็มที่
โดยปลอยทิง้ไป 5 นาทเีพือ่ทำความสะอาดปากกอกน้ำ ใชไฟลนปากขวดพรอมทัง้จกุจนรอน
เปดจกุขวดออกรองรบัน้ำบรโิภคประมาณ 2 ใน 3 สวนของความจขุวด (ประมาณ 100 ลกูบาศก
เซนตเิมตร) อยาใหน้ำบรโิภคเตม็ขวด เพือ่เหลอืทีว่างไวสำหรบัเขยาตวัอยางใหเขากนัขณะ
ทดสอบ ในการเกบ็น้ำนีไ้มควรจบัคอขวด เมือ่เปดจกุขวดออกตองถอืจกุไวอยางใหสมัผสักบั
สิง่อืน่ กอนปดจกุขวดใหใชไฟลนปากขวดและจกุอกีครัง้  ใสขวดเกบ็ตวัอยางนีล้งในกระบอก
โลหะแลวปดฝาไว การทดสอบใหทำทนัท ีหากจำเปนใหทดสอบภายในเวลาไมเกนิ 30 ชัว่โมง
หลงัจากเกบ็ตวัอยางโดยเกบ็รกัษาตวัอยางไวทีอ่ณุหภมูไิมเกนิ 10 องศาเซลเซยีส
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ตารางที ่ก.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบจลุนิทรยี
(ขอ ก.2.1.2)

ก.2.1.3 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จงึจะถอืวาน้ำบรโิภครนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด
ก.2.2 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางน้ำบรโิภคตองเปนไปตามขอ ก.2.1.1(2) และขอ ก.2.1.3 ทกุขอ จงึจะถอืวาน้ำบรโิภครนุนัน้
เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

จํานวนประชากรที่ใชน้ํา (คน) อยางนอยตองวิเคราะหทุกชวงเวลา จํานวนตัวอยางจากระบบทอจาย
ในแตละเดือน

    ไมเกิน 20 000                1 เดือน 1 ตัวอยางตอประชากร 5 000 คน
    20 000 ถึง   50 000                2 สัปดาห 1 ตัวอยางตอประชากร 5 000 คน
    50 000 ถึง 100 000                4 วัน 1 ตัวอยางตอประชากร 5 000 คน
    100 001 ขึ้นไป                1 วัน 1 ตัวอยางตอประชากร 10 000 คน
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ภาคผนวก ข.
ความถีใ่นการทดสอบประจำ

(ขอ 9.2)

กลุมท่ี 1 ตรวจสอบทุกวัน กลุมท่ี 2 ตรวจอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ยกเวนจุลินทรียตรวจทุก 2 เดือน

กลุมท่ี 3 ตรวจปละครั้ง

1. สี กล่ินและรส 1. สี กล่ินและรส 1. ทองแดง
2. ความขุน 2. ความขุน 2. สังกะสี
3. คาความเปนกรด-ดาง 3. คาความเปนกรด-ดาง 3. ปรอท
4. โคลิฟอรม 4. ปริมาณสารที่ละลายท้ังหมด 4. ตะก่ัว
5. จุลินทรียทั้งหมด (ตองไมมากกวา 500 CFU)  5. แมงกานีส 5. แคดเมียม
6. ปริมาณสารที่ละลายท้ังหมด 6. ซัลเฟต 6. แบเรียม

7. คลอไรด 7. โครเมียม
8. ฟลูออไรด 8. ซีลีเนียม
9. ความกระดางท้ังหมด 9. สารหนู
10. จุลินทรีย 10. เหล็ก

11.ไซยาไนด
12.ลีเนียรอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
13.ฟนอลิกซับสแตนซ


