
คุณสมบัตขิองน้ําสําหรับงานอุตสากรรมและหมอไอน้ํา 
 

 การผลิตน้าํอัดลม 
 น้ําที่ใชผลิตน้ําอัดลมตางๆ เพื่อใหมีรสชาติที่ชวนดื่ม คณุภาพที่ตองการมีดังนี ้
 ความขุน     นอยกวา  2.0 JTU 
 สีจากสารอินทรียและความตองการออกซิเจน นอยกวา  10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ความกระดางทั้งหมด    นอยกวา  200 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCo3 

 เหล็ก      นอยกวา  1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 แมงกานีส     นอยกวา  0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
 TDS      นอยกวา  850 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ความเปนดางทั้งหมด    50  มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCo3

 ไฮโดรเจนซัลไฟด    นอยกวา  0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ไมมีกลิ่นและรส    
   

 น้ําหลอเย็น 
 คุณภาพน้ําที่ตองการมีดังนี ้
 ความกระดางทั้งหมด    ไมมากกวา 50 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCo3

 ไฮโดรเจนซัลไฟด    นอยกวา  5 มิลลิกรัม/ลิตร 
 เหล็ก      นอยกวา  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร    
 แมงกานีส     นอยกวา  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
 น้ําจะตองไมมคีุณสมบัติในการกัดกรอน และเกิดเมือกตะไครไดงาย 
 

 การผลิตอาหาร 
 น้ําที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน น้ําสําหรับการอุปโภคก็เหมาะสมที่จะใชสําหรับการปรุงอาหารเพียงแต
ตองการเปนน้าํที่ไมมีกลิ่นและรส มีเหล็ก และแมงกานีสแตละอยางนอยกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

 การผลิตน้าํแขง็ 
 น้ําที่ผลิตน้ําแข็งจะตองมีคณุสมบัติพิเศษดังนี ้
 ความขุน     นอยกวา  5.0  JTU 
 สี      ต่ํากวา 5 หนวย 
 ความเปนดางทั้งหมด    30-50 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCo3

 TDS       นอยกวา  300 มิลลิกรัม/ลิตร 



 เหล็กและแมงกานีส    นอยกวา  0.02  มิลลิกรัม/ลิตร 
 ซิลิกา      นอยกวา  10  มิลลิกรัม/ลิตร 
 ถาในน้ํามีแคลเซียมและแมกนีเซียมไบคารบอเนต จะทําใหมีสีเขียวในน้าํแข็ง คารบอนไดออกไซดอิสระในน้ําจะ
ชวยปองกนัไมใหน้ําแข็งเปราะแตกเปนรอยราว การมแีคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมซัลเฟต และคลอไรด แตละตวั
จะตองมีนอยกวา 300 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อปองกันรอยขาวในน้ําแข็ง 
 

 คุณภาพน้ําบรสิุทธ์ิมาก (PURIFIED WATER) 
 (ตาม EUR P. EUROPEAN PHARMACOPEOPOLA) 
 ความเปนกรด     นอยกวา  2.5   มิลลิกรัม/ลิตร 
 ความเปนดาง     นอยกวา  2.5   มิลลิกรัม/ลิตร 
 คลอไรด     นอยกวา  0.2   มิลลิกรัม/ลิตร 
 ไนเตรท,ไนไตรท    นอยกวา  0.2   มิลลิกรัม/ลิตร 
 ซัลเฟต      นอยกวา  0.5   มิลลิกรัม/ลิตร 
 แอมโมเนีย     นอยกวา  0.2   มิลลิกรัม/ลิตร 
 แคลเซียม     นอยกวา  0.5   มิลลิกรัม/ลิตร 
 โลหะหนกั     นอยกวา  0.5   มิลลิกรัม/ลิตร 
 OXIDISABLE MATTER (PV)   นอยกวา  5      มิลลิกรัม/ลิตร 
 NON VOLATILE MATTER (TDS)  นอยกวา  10    มิลลิกรัม/ลิตร 
 คุณภาพน้ําสําหรับยาฉีด (WATAER FOR INJECTIONS) นั้น มีคณุสมบตัิสวนใหญเหมือนกับคณุภาพน้ําบริสุทธ
มาก และนอกเหนือจากนี้คือ ตองผานการฆาเชื้อโรค (STERILE) และปราศจากไพโรเจน (PYROGEN) 
 

 ชนิดของน้าํท่ีใชในอุตสาหกรรมและเครื่องสําอาง 
 ครีม อีมัลชั่นและโลชั่น    น้ําบริสุทธิ์มาก 
 ยาเม็ด ผง     น้ําบริสุทธิ์มาก 
 สบู      น้ําออน 
 ยาน้ําและยาแขวนตะกอน    น้ําบริสุทธิ์มาก 
 แชมพูสระผม     น้ําบริสุทธิ์มาก 
 ยาฉีด      น้ําสําหรับยาฉดี 
 โคโลญจ AFTER SHAVIES   น้ําบริสุทธิ์มาก 
 น้ําบริสุทธิ์มากที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางค ไมตองผานการฆาเชื้อโรค แตไมควรมี BACTERIA COUNT 
เกินกวา 10 ORGANISM/ml 
 



 การผลิตอาหารกระปอง 
 น้ําที่ใชตองมีคณุภาพดังนี ้
 ความกระดางทั้งหมด    25-75 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCo3

 เหล็ก      นอยกวา  2.0   มิลลิกรัม/ลิตร 
 แมงกานีส     นอยกวา  2.0   มิลลิกรัม/ลิตร 
 ไฮโดรเจนซัลไฟด    นอยกวา  1.0   มิลลิกรัม/ลิตร 
 ตองไมมีกล่ินและรส 
 

 การปรับอากาศ 
 น้ําที่ใชในการปรับอากาศจะตองมีอุณหภูมติ่ํา มีกาชไฮโรเจนซัลไฟด เหล็ก และแมงกานีสในปริมาณนอย 
 

 การผลิตขนมปง 
 น้ําที่ใชในขบวนการผลิตขนมปงจะตองเปนไปตามมาตรฐานน้ํา สําหรับอุปโภคและบริโภค เวนแตมีปริมาณเหล็ก
และแมงกานีสนอยกวา มิลลิกรัม/ลิตร ไฮโดรเจนซัลไฟดนอยกวา 0.2 มลิลิกรัม/ลิตร ตองไมมีกลิ่นและรส 
 

 การผลิตเบียร 
 น้ําที่จะนํามาผลิตเบียร จะตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
 pH      6.5-7.0 
 เหล็ก      นอยกวา 0.1 มลิลิกรัม/ลิตร 
 แมงกานีส     นอยกวา 0.1 มลิลิกรัม/ลิตร 
 DS       ต่ํากวา 500  
 ความเปนดางทั้งหมด    ต่ํากวา 75 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCo3

 โซเดียมคลอไรด     นอยกวา 275 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ไฮโรเจนซัลไฟด     นอยกวา 0.2 มลิลิกรัม/ลิตร 
 ไมมีรสชาติ  กล่ิน และ คลอรีน 
 

 การผลิตยาและเครื่องสําอาง 
 ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมผลิตยาและเครื่องสําอางแบงออกเปนกลุมใหญ 4 กลุม ดงันี้ 

- ผลิตภัณฑที่เปนผงแหง เชน ยาเม็ด ยาผง 
- ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว เชน ยาน้ําที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 
- ผลิตภัณฑที่เปน EMULSIFIEND เชน ครีม โลชั่น 



- ผลิตภัณฑที่เปนยาแขวนตะกอน (SUSPENSION) เชน ยาหยอดตาบางชนิด ยาน้ําบางชนิด ยาฉีดบาง
ชนิด ยาทาผวิหนัง 

 ในการผลิตเครื่องสําอางก็ตองใชน้ําบริสุทธิ์บริสุทธิ์เชนกันแมวาผลิตภัณฑนั้น จะเปนเครื่องสําอางธรรมดาทั้งนี้
เพราะมลทินในน้ําจะไปรบกวนการผลิตและทําใหลักษณะสีสันของผลิตภัณฑ เปลี่ยนแปลงไป เกลือแรในน้ําบางชนิด จะ
ตกตะกอนไดในบางสภาวะทําใหน้ําขุน เชนโคโลญจ และ AFTER SHAVES ซ่ึงจะตองมีลักษณะใสอยูตลอดเวลา การที่
น้ํามีคา pH เปล่ียนแปลงไปอาจทําใหเกิดการแยกตัวของน้ํา ทําใหโลช่ันและครีมแยกตัวไมเปนเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
ทําใหสารบางชนิดมีสีเปลี่ยนไป เชน COMPOUND CARDAMON & MIXED ซ่ึงมีสีบางชนิดที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงคา 
pH ความกระดางในน้ําจะทําใหเกิด (SCUM) ในการเตรียมสารละลายที่มี SURFACTANT หรือ DETERGENT เชน แชมพู
และสบู เกลือแคลเซียมจะทําให SOL VISCOSITY และ GEL STRENGTH ของอัลกิเนต (ALGINATE PECTIN 
DISPERSIONS สารอินทรียบางชนิดที่มีอยูในน้ําอาจทําใหมีปญหาเรื่องกลิ่น สี และรส 
 ในการผลิตยาสําหรับรับประทานนั้น จะตองใชน้ําที่บริสุทธิ์มาก (PURIED WATER) และถาเปนยาฉีดเขารางกาย
จะตองใชน้ําที่มีคุณภาพกวาน้ําบริสุทธิ์มากขึ้นอีกบางประการ สวนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอางในบางผลิตภัณฑ
ตองใชน้ําบริสุทธิ์มากเชนกัน 
 

 การซักรีด 
 น้ําที่ใชซักรีดควรจะ 
 เหล็กและแมงกานีส แตละอยาง    ไมเกินกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
 และควรมีความกระดาง     นอยกวา 50 มลิลิกรัม/ลิตร 
 เพื่อจะไมเปลืองสบูหรือผงซักฟอก 
 

 การผลิตพลาสติก 
 ในการผลิตพลาสติกชนิดใส น้ําจะตองมีคณุสมบัติดังนี ้
 ความขุน      นอยกวา 2.0 JTU 
 สี       นอยกวา 2 หนวย 
 เหล็ก       นอยกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 
 แมงกานีส      นอยกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 
 TDS        ต่ํากวา 200 มลิลิกรัม/ลิตร 
 

 การผลิตกระดาษ  
 ถาเปนกระดาษบางคุณภาพสูง  น้ําที่ใชตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
 ความขุน      นอยกวา 5.0 JTU 
 สี       นอยกวา 5 หนวย 



 ความกระดางทั้งหมด     นอยกวา 50 มลิลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3  
 TDS        ต่ํากวา 2000 มลิลิกรัม/ลิตร 
 เหล็กและแมงกานีส     นอยกวา 0.1 มลิลิกรัม/ลิตร 
 

 การผลิตเยื่อเรยอง (RAYON PULP)  
 ความขุน      นอยกวา 5.0 JTU 
 สี       นอยกวา 5 หนวย 
  ความกระดางทั้งหมด     นอยกวา 8 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3

 เหล็ก       นอยกวา 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร    
 แมงกานีส      ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร 
 TDS      ต่ํากวา 100 มลิลิกรัม/ลิตร 
 ความเปนดางทั้งหมด     นอยกวา 50 มลิลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3

 ความเปนดางไฮดรอกไซด    นอยกวา 8 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3

 ทองแดง      นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ซิลิกา       นอยกวา 25 มลิลิกรัม/ลิตร 
 Al2O3        ไมมากกวา 8 มิลลิกรัม/ลิตร 
  

 การผลิตใยเรยอง 
 ความขุน      นอยกวา 0.3 JTU  
 PH        ในชวง 7.8-8.3 
 เหล็กและแมงกานีส      ไมมี 
 

 การฟอกหนัง 
 ความกระดางทั้งหมด     นอยกวา 135 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3

 ความเปนดางทั้งหมด     นอยกวา 135 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3

 ความเปนดางไฮดรอกไซด    นอยกวา 8 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3

 เหล็ก       นอยกวา 0.2 มลิลิกรัม/ลิตร 
 แมงกานีส      นอยกวา 0.2 มลิลิกรัม/ลิตร 
 pH       เทากับ 8 
 
 
 



 อุตสาหกรรมทอผา 
 ในการผลิตโดยปกติ ตองการน้ําที่มีคุณภาพดังนี ้
 ความกระดางทั้งหมด     นอยกวา 20 มลิลิกรัม/ลิตร 
 เหล็ก       นอยกวา 0.2 มลิลิกรัม/ลิตร 
 แมงกานีส      นอยกวา 0.2 มลิลิกรัม/ลิตร 
 อะลูมินั่มที่คงเหลือ     นอยกวา 0.5 มลิลิกรัม/ลิตร เพื่อปองกันการยองสีไม

ตดิสม่ําเสมอ 
 ในการผลติผาพันแผลจากฝาย 

 ตองการน้ําคุณภาพดังนี ้
 สี       นอยกวา 5 หนวย 
 เหล็กและแมงกานีส     ไมมี 
 ไมควรมีสารแขวนลอย แคลเซียม แมกนีเซยีม และสารอนิทรียอยู 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส-เซมิคอนดัคเตอร 
 ของแข็งทั้งหมด (TS)     พีพีเอ็ม 1.5  
 สารแขวนลอย (SS)     100 อนุภาค/มลิลิลิตร 
 ความนําไฟฟาจําเพาะที่ 25 C˚    0.06 ไมโครโม/เซนติเมตร 
 สารอินทรีย พีพีเอ็ม      1.0 
 ออกซิเจน      0.2 
 จุลชีพ       8 ตัว/1 มิลลิลิตร 
 
แหลงที่มา : หนังสือ “การปรับสภาพาน้ําในอุตสาหกรรมและหมอไอน้ํา” . ผูแตง : คุณณรงค วุทธเสถียร 
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