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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้าํใตดิน๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๖) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“น้ําใตดิน” หมายความวา น้ําที่อยูใตดิน และใหหมายความรวมถึงน้ําบาดาล

ตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 
“มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน” หมายความวา ระดับความเขมขนสูงสุดของสาร

อันตรายที่ยอมใหมีไดในน้ําใตดิน โดยไมกอใหเกิดอันตรายและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เมื่อนําน้ําใตดินมาใชบริโภค 

 
ขอ ๒  คุณภาพน้ําใตดินตองมีมาตรฐานดังตอไปนี ้
๒.๑  สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds) 

(๑) เบนซีน  (Benzene) ตองไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๒) คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon Tetrachloride) ตองไมเกิน ๕ 

ไมโครกรัมตอลิตร 
(๓) 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน  (1, 2 - Dichloroethane) ตองไมเกิน ๕ 

ไมโครกรัมตอลิตร 
(๔) 1, 1 - ไดคลอโรเอทธิลีน (1, 1 - Dichloroethylene) ตองไมเกิน ๗ 

ไมโครกรัมตอลิตร 
(๕) ซิส - 1, 2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis - 1, 2 - Dichloroethylene) 

ตองไมเกิน ๗๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๖ )  ท ร า น ส  - 1 , 2  - ไ ด ค ล อ โ ร เ อ ท ธิ ลี น  ( trans - 1 , 2  -

Dichloroethylene) ตองไมเกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๗) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ตองไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอ

ลิตร 
(๘) เอทธิลเบนซีน  (Ethylbenzene)  ตองไมเกิน ๗๐๐ ไมโครกรัมตอ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๕ ง/หนา ๕๕/๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
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ลิตร 
(๙) สไตรีน (Styrene) ตองไมเกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๑๐) เตตระคลอโรเอทธิ ลีน (Tetrachloroethylene) ตองไมเกิน ๕ 

ไมโครกรัมตอลิตร 
(๑๑) โทลูอีน (Toluene) ตองไมเกิน ๑,๐๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๑๒)   ไตรคลอโร เอทธิ ลีน  (Trichloroethylene)  ต อ ง ไม เ กิน  ๕ 

ไมโครกรัมตอลิตร 
(๑๓) 1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเทน (1, 1, 1 - Trichloroethane) ตองไม

เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๑๔) 1, 1, 2 -  ไตรคลอโรอีเทน (1, 1, 2 - Trichloroethane) ตองไม

เกิน ๕ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๑๕) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) ตองไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ไมโครกรัมตอ

ลิตร 
๒.๒ โลหะหนัก (Heavy Metals) 

(๑) แคดเมียม (Cadmium) ตองไมเกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium) ตองไมเกิน 

๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ทองแดง (Copper) ตองไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ตะกั่ว (Lead) ตองไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) แมงกานีส (Manganese) ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) นิกเกิล (Nickel) ตองไมเกิน ๐.๐๒ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๗) สังกะสี (Zinc)  ตองไมเกิน ๕.๐ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) สารหนู  (Arsenic) ตองไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๙) ซีลีเนียม (Selenium) ตองไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร 
(๑๐) ปรอท (Mercury)  ตองไมเกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร 

๒.๓  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) 
(๑) คลอเดน (Chlordane)  ตองไมเกิน ๐.๒ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๒) ดิลดริน (Dieldrin) ตองไมเกิน ๐.๐๓ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๓) เฮปตาคลอร (Heptachlor)  ตองไมเกิน ๐.๔ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๔) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor Epoxide)  ตองไมเกิน ๐.๒ 

ไมโครกรัมตอลิตร 
(๕) ดีดีที (DDT) ตองไมเกิน ๒ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๖) 2, 4 - ดี (2, 4 – D ) ตองไมเกิน ๓๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๗) อะทราซีน (Atrazine) ตองไมเกิน ๓ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๘) ลินเดน (Lindane)  ตองไมเกิน ๐.๒ ไมโครกรัมตอลิตร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) เพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) ตองไมเกิน ๑ ไมโครกรัม
ตอลิตร 

๒.๔  สารพิษอื่นๆ 
(๑) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ตองไมเกิน ๐.๒ ไมโครกรัม

ตอลิตร 
(๒) ไซยาไนด (Cyanide) ตองไมเกิน ๒๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๓) พีซีบี (PCBs) ตองไมเกิน ๐.๕ ไมโครกรัมตอลิตร 
(๔) ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) ตองไมเกิน ๒ ไมโครกรัมตอลิตร 

 
ขอ ๓  การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒ ใหใชวิธีการมาตรฐานสําหรับ

การวิ เคราะหน้ํ าและน้ํ า เ สีย   (Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater)  ซึ่ ง  American Public Health Association, American Water Works 
Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการวมกันกําหนดหรือตาม
คูมือวิเคราะหน้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๑ (๑) - (๑๕) ใหใชวิธี Purge 
and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge and Trap Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๒ (๑) - (๗) ใหใชวิธี Direct 
Aspiration/ Atomic Absorption Spectrometry ห รื อ วิ ธี  Inductively Coupled 
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๒ (๘) - (๙) ใหใชวิธี Hydride 
Generation/ Atomic Absorption Spectrometry ห รื อ วิ ธี  Inductively Coupled 
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๔) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๒ (๑๐) ใหใชวิธี Cold – Vapor 
Atomic Absorption Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิ ธี อ่ื นที่ ก รม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๕) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๓ (๑) - (๕) ใหใชวิธี Liquid – 
Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธี Liquid – Liquid 
Extraction Gas Chromatography  (Method I) หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๖) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๓ (๖) -(๗) ใหใชวิธี Liquid – 
Liquid Extraction Gas Chromatography หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๗) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๓ (๘) ใหใชวิธี Liquid – 
Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) หรือวิธี อ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

(๘) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๓ (๙) ใหใชวิธี Liquid – 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธี Liquid – Liquid 
Extraction Gas Chromatography หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๙) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๔ (๑) ใหใชวิธี Liquid – 
Liquid Extraction Gas Chromatography ห รื อ  Liquid – Liquid Extraction Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๑๐) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๔ (๒) ใหใชวิธี Pyridine 
Barbituric Acid หรือวิธี Colorimetry หรือ Ion Chromatography หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ 

(๑๑) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๔ (๓) ใหใชวิธี Liquid – 
Liquid Extraction Gas Chromatography (Method II) หรือวิธี อ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

(๑๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินตามขอ ๒.๔ (๔) ใหใชวิธี Purge and 
Trap Gas Chromatography ห รื อ วิ ธี  Purge and Trap Gas Chromatography/ Mass 
Spectrometry หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 
ขอ ๔  วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางน้ําใตดินใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไตรรงค  สุวรรณคีรี 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที ่
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาพร/ปรับปรุง 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 


