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การศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพของน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายใน

กรุงเทพมหานคร ในด้านคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมี และโลหะหนัก และศึกษาปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ ครอบคลุมดา้นการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้ า 
ใตดิ้น ด้านกฎหมายและขอ้ก าหนด ด้านการบริหารจดัการและดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน 3 รูปแบบ คือ การ
ศึกษาวิจยัเชิงทดลอง การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าแร่ธรรมชาติ และการศึกษาเชิง
คุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้
สมัภาษณ์ 3 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีประสบการณ์ดา้นน ้าแร่และน ้าใตดิ้น  

ผลการศึกษาตวัอย่างน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร  ทั้ง 17  ตวัอย่าง 
พบวา่คุณภาพน ้าแร่บรรจุขวดทั้งท่ีผลิตในประเทศไทยและผลิตจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ มี
เพียง 1 ตวัอย่างเท่านั้น ท่ีมีปริมาณฟลูออไรดเ์กินเกณฑม์าตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้โดย
ทั้ง 17 ตวัอย่างมีปริมาณแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกนัตามสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์
ของแหล่งน ้าดิบท่ีน ามาผลิตเป็นน ้าแร่บรรจุขวด   

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่ พบวา่ ปัจจุบนัแหล่งน ้าบาดาลของประเทศ
ไทยมีศกัยภาพสามารถการพฒันาต่อยอดไปเป็นน ้าแร่บรรจุขวดได ้โดยความยากของการผลิตน ้าแร่
อยูท่ี่การส ารวจและการขดุเจาะหาน ้ าแร่ธรรมชาติ ซ่ึงขั้นตอนท่ียากท่ีสุดในการพฒันาจากน ้าใตดิ้น
ไปสู่กระบวนการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด คือ การส ารวจหาแหล่งน ้าแร่ การออกใบอนุญาตในการผลิต  
โดยชุมชนหรือประชาชนท่ีสนใจผลิตน ้าแร่ธรรมชาติตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในการให้
ความรู้ทางวิชาการในดา้นต่างๆ โดยอุปสรรคส าคญัท่ีสุดของประชาชนหรือชุมชน คือ การบริหาร



 

จดัการและขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตและจ าหน่าย การขออนุญาต รวมถึงงบประมาณ  
ผลการศึกษาพบว่าการน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาผลิตเป็นน ้ าแร่บรรจุขวดไม่มีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม  
หากน ามาใชไ้ม่เกินศกัยภาพของการเติมกลบั และการใชน้ ้ าบาดาลตอ้งเหมาะสมกบัประเภทและ
ขนาดกิจการ โดยแนวทางในการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดในอนาคต จ าเป็นตอ้งตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้
และมีความเช่ียวชาญในการขุดเจาะน ้ าบาดาล  เพื่อป้องกันการพงัทลายของหน้าดินและการ
ปนเป้ือนของสารเคมีหรือส่ิงแปลกปลอมไหลลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น รวมถึงการประเมินศกัยภาพและ
ปริมาณน ้ าบาดาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการ
พฒันาต่อยอด ควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นกระบวนผลิตเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึง
ขอ้ก าหนดและเขา้ถึงขั้นตอนหรือหน่วยงานพิจารณาขออนุญาตไดง่้าย ไม่ซับซ้อน นอกจากน้ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการปรับปรุงค่ามาตรฐานปริมาณแร่ธาตุหรือสารปนเป้ือนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอยูเ่สมอ 
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This study was aimed to examine the quality of bottled mineral water available in Bangkok 
in physical, chemical, and heavy metal related characteristics, and to analyze factors involved in 
the production of natural mineral water including potential of groundwater associated law and 
regulation, management, and environment. The guidelines of bottled mineral water production are 
given from the study. The study methodology comprises of experimental study, documentary study 
of related documents and qualitative study of different stakeholders. 

17 samples of bottled mineral water both form Thailand and abroad met natural mineral 
water standards and met edible natural mineral water standards, except on sample which the 
fluoride content exceeded the edible standard. All 17 samples contained different amounts of 
beneficial minerals according to the source locations. 

The study also showed that groundwater sources in Thailand had highly potential to be 
further developed to mineral water. The most difficult production process was the exploration for 
mineral water source. For license earning, the communities needed to be supported by the 
government for academic aspect. The most important obstacles of the people or the communities 
are lack of knowledge and understanding of production and distribution, of application for 
permission, and of budget. The results showed that using groundwater to produce bottled mineral 
water has no environmental impacts. When it is used, it should not exceed the potential of filling 



 

back. Moreover, the use of groundwater must be appropriate for type and size of the mineral water 
business. To establish guidelines of mineral water production, it is essential to have experts in 
groundwater drilling to prevent soil erosion and chemical contamination into groundwater sources, 
in source potential and groundwater quantity assessment. It is also important to give understanding 
of production process, regulations, and licensing process. The related organizations should update 
standard of mineral contents according to international standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กติติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยน้ี  เน่ืองจากไดรั้บค าแนะน า และการ 
ถ่ายทอดความรู้จาก ผูช่้วยศาสตราจาย์ ดร. ฆริกา คันธา ท่ีได้เมตตารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  
และสละเวลาดูแล เอาใจใส่ ให้ค  าแนะน าซ่ึงถือเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่องานวิจยัช้ินน้ี โดยท่านได้
กรุณาช่วยช้ีแนะแนวทางการจดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ตั้งแต่เร่ิมตน้จนการศึกษาช้ินน้ี
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนท าให้รายงานมีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านผู ้อ  านวยการกองวิเคราะห์น ้ าบาดาล กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล 
ท่ีสนับสนุนสถานท่ีในการท าวิจัยและขอบพระคุณนายศุภเวท ทองประยูร ผู ้อ  านวยการ  
ส านักทรัพยากรน ้ าบาดาลเขต 8 ราชบุรี ท่ีช่วยให้ค าแนะน าและประสานงานในการเก็บขอ้มูล 
รวมทั้ งขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุน และช่วยแบ่งเบาภารกิจหน้าท่ี 
ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีคณะ เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอ้ง ๆ รุ่น 18 ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือประสานงานและ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงครอบครัว บุตรสาว ท่ีคอยสนบัสนุนและส่งมอบก าลงัใจท่ีดีเสมอ
มา จนการศึกษาน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจัยหวงัว่ารายงานการค้นควา้อิสระฉบับน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจอยู่ไม่น้อย 
สุดทา้ยน้ี คุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ตลอดจนบูรพคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและช้ีแนะแนวทางท่ีดี
ตลอดมาจนกระทัง่ประสบความส าเร็จในการศึกษา ณ วนัน้ี 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตทั้งคน สัตว ์และพืช ซ่ึงแหล่งน ้ าใน
ธรรมชาติท่ีส าคญั ท่ีมนุษยใ์ชใ้นการอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ น ้ าผิวดิน (surface water) และน ้ าใตดิ้น 
(subsurface water) โดยเฉพาะน ้ าใตดิ้นหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “น ้ าบาดาล” (ground water) น ้ าบาดาล
เป็นทรัพยากรน ้าท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีคนไทยใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคมาชา้นาน ทั้งน้ี น ้าบาดาลเกิด
จากการท่ีน ้ าฝนตกลงสู่พื้นดินแลว้ไหลซึมลงไปรวมอยู่ในชั้นน ้ าเบ้ืองล่าง น ้ าท่ีไหลลงสู่ใตดิ้น 
ส่วนหน่ึงจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เรียกว่า “น ้ าในดิน” (soil water) เม่ือถึงช่วงฤดู
แลง้ น ้ าในดินอาจถูกแสงแดดแผดเผาจนเหือดแหง้ ขณะท่ีน ้าท่ีเหลืออยูอ่าจจะไหลซึมลึกลงไปแลว้
ถูกกกัเกบ็ไวต้ามช่องวา่งตามรอยแตกของชั้นหิน ชั้นตะกอนหรือชั้นกรวด กลายเป็น “น ้าใตดิ้น”  
 ปัจจุบันน ้ าบาดาล ถูกน าข้ึนมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลระบบ
ชลประทานของประเทศไทยท่ีตอ้งขดุเจาะน ้าบาดาลข้ึนมาใชใ้นการอุปโภคบริโภค น ้าบาดาลแมจ้ะ
กกัเกบ็อยูใ่ตผ้นืดินและไดช่ื้อวา่เป็นทรัพยากรท่ีมองไม่เห็น แต่ในความเป็นจริงน ้าบาดาลกลบัสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาล และผูกพนัอยู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาโดยตลอด 
ปัจจุบนัไดมี้การน าน ้าบาดาลมาใชใ้นทุกรูปแบบทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม 
รวมถึงการใชเ้ป็นแหล่งน ้าเสริมเม่ือเกิดภยัธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ น ้ าท่วม หรือวาตภยั นอกจากน้ียงั
มีการน าข้ึนมาใชใ้นเชิงพาณิชยอี์กรูปแบบหน่ึง นัน่คือ การน าน ้าบาดาลหรือน ้าใตดิ้นข้ึนมาผลิตเป็น
น ้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวดเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงน ้ าแร่ธรรมชาติ (natural mineral water) หมายถึง น ้ าท่ีได้
จากแหล่งน ้าใตดิ้นในธรรมชาติซ่ึงมีแร่ธาตุละลายอยู ่ โดยมีตน้ก าเนิดจากน ้าบนพื้นดินไหลซึมผา่น
ชั้ น ดิ น แล ะชั้ น หิ นพ ร้ อมทั้ ง ดู ด ซั บ แ ร่ ธ า ตุ ต่ า ง ๆ  ล ง ไปขั ง เ ป็ น แ อ่ งน ้ า ใ ต้ ดิ น  แ ล ะ 
ถูกแรงกดดนัภายในโลกท าให้ผุดหรือพ่นข้ึนมาเป็นแหล่งน ้ าบนผิวดินในรูปของน ้ าพุร้อน บ่อน ้ าร้อน 
และไอน ้ าร้อน (หมอชาวบา้น , 2548) โดยน ้ าบาดาลท่ีจะน ามาผลิตเป็นน ้ าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด
นั้นจะตอ้งเป็นน ้าบาดาลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกระทรวงสาธารสุขก าหนด โดยน ้าแร่ธรรมชาติจะตอ้ง
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กระท าภายในบริเวณแหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติแหล่งนั้น ๆ เท่านั้น ซ่ึงตอ้งผ่านกรรมวิธีการผลิตตามท่ี
ก าหนดไว ้โดยน ้ าแร่ธรรมชาติจะตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
เพื่อความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค ส าหรับปริมาณแร่ธาตุของน ้าแร่ธรรมชาติบรรจุขวดนั้น ไม่ไดมี้การ
ก าหนดปริมาณแร่ธาตุเอาไวว้า่ตอ้งมีมากนอ้ยเพียงใดในประกาศของประกาศทรวงสาธารณสุข   
 น ้าแร่ธรรมชาติเป็นน ้ าประเภทหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคหนัมาสนใจใชเ้ป็นตวัเลือกหน่ึงในการดูแล
สุขภาพนอกจากน ้ าแร่จะด่ืมเพื่อช่วยดับกระหาย น ้ าแร่ยงัเป็นน ้ าท่ีมีคุณค่าประกอบด้วยแร่ธาตุ 
ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย สามารถช่วยในการบ าบดัรักษาโรคต่างๆ เช่น แร่ธาตุโพแทสเซียม ช่วยให้
กลา้มเน้ือหดและคลายตวัตามจงัหวะการเตน้ของหวัใจ โซเดียมและแมกนีเซียม ท่ีมีส่วนช่วยในการ
ท างานของระบบประสาทและกลา้มเน้ือของร่างกาย เป็นตน้ กระแสของการน าน ้ าแร่มาบริโภคจึง
เป็นท่ีนิยมในช่วงระยะเวลาสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา โดยเร่ิมจากการน าเขา้น ้าแร่จากต่างประเทศซ่ึงมีราคา
ค่อนขา้งสูง ต่อมามีการผลิตไดภ้ายในประเทศ เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถสรรหาแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติ
ในประเทศไทยได้เอง จึงสามารถลดต้นทุนการน าเข้าโดยการผลิต บรรจุและจัดจ าหน่ายเอง
ภายในประเทศ ท าใหน้ ้ าแร่เพื่อบริโภคมีราคาท่ีถูกลงใกลเ้คียงกบัน ้าด่ืมบรรจุขวดทัว่ไป ปัจจุบนัจึง
ได้มีผูส้นใจผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจากน ้ าใต้ดินในพื้นท่ีของตนมากข้ึน เน่ืองจากน ้ าบาดาลเป็น
ทรัพยากรของส่วนรวม ทุกคนสามารถเขา้ถึงการใชง้านได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีขั้นตอนในการขดุเจาะน ้า
บาดาลหรือน ้ าใต้ดินเพื่อข้ึนมาผลิตเป็นน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ี  
เพื่อป้องกนัผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การพงัทลายของดิน การปนเป้ือนทางธรรมชาติลงสู่
แหล่งน ้ าบาดาลระหว่างการขุดเจาะ ตลอดจนการประเมินศกัยภาพของน ้ าบาดาลว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ 
 ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ในแง่ของปริมาณแร่ธาตุท่ีพบได้ในน ้ าแร่ในแต่ละยี่ห้อ รวมถึงการวิเคราะห์หาธาตุโลหะหนัก 
บางชนิดในน ้ าแ ร่บรร จุขวด  เพื่ อให้ผู ้บ ริโภคหรือผู ้ ท่ีสนใจการผลิตน ้ าแ ร่บรรจุขวด 
มีขอ้มูลในดา้นคุณภาพเพื่อประกอบการตดัสินใจ รวมถึงเป็นการการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าใตดิ้น และ
เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนั หรือแนวโนม้ของคุณภาพน ้าแร่บรรจุขวด นอกจากน้ีงานวิจยัน้ี
ยงัมุ่งเนน้หาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
ท่ีสนใจผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดในพื้นท่ีของตนเพื่อจ าหน่าย ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจ 
จะท าธุรกิจเก่ียวกบัน ้ าแร่ธรรมชาติไดท้ราบถึงคุณภาพน ้ าแร่และขอ้ก าหนดต่างๆ รวทั้งปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหาร
จดัการน ้าอยา่งย ัง่ยืน่ต่อไปในอนาคต 
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1.2 ค าถามการวจิัย 

1.2.1 น ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพอยา่งไร ประกอบไปดว้ย
แร่ธาตุอะไรบา้ง 

1.2.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติมีอะไรบา้ง 

1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาคุณภาพของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
คุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมี และโลหะหนกั  

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติครอบคลุมดา้นการประเมิน
ศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้าใตดิ้น ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด ดา้นการบริหาร
จดัการและดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ขอ้มูลคุณภาพและปริมาณแร่ธาตุในน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
1.4.2 ไดท้ราบปัจจยัและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ 
1.4.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประชาชนหรือผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพจิารณาการประกอบโครงการ/กิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตน ้าแร่บรรจุ
ขวดได ้

1.5 ขอบเขตการวจิัย 

1.5.1 ดา้นเน้ือหา : ศึกษาคุณภาพน ้าแร่บรรจุขวดในดา้นกายภาพ ทางเคมี และโลหะหนกั
ดว้ยวิธีการปฏิบติัการทางเคมีของกองวิเคราะห์น ้ าบาดาล กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ ศึกษาข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง แนวทางการ
อนุญาตสถานท่ีผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ กรณีใชน้ ้าใตดิ้นเป็นแหล่งน ้าดิบ 
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1.5.2 ดา้นประชากร : ตวัอย่างน ้ าแร่บรรจุขวด ท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
17 ยี่ห้อ และศึกษาเฉพาะผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่
บรรจุขวด  จ านวน 3 กลุ่ม รวม  13 คน ไดแ้ก่ 

  1.ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ฝ่าย ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
                 2.เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

3.เจา้หนา้ท่ี อบต./อปท/ประชาชน จ.กาญจนบุรี 

1.5.3 ดา้นพื้นท่ี : พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
1.5.4 ดา้นเวลา : เร่ิมศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

รวม 6  เดือน 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 น ้าแร่ หมายถึง น ้ าท่ีถูกกกัไวใ้นช่องว่างระหว่างชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย ซ่ึงเป็น
น ้ าท่ีเหลือจากการท่ีดินดูดอมไวจ้ากน ้ าในดิน แลว้ไหลซึมลึกต่อไปเป็นช่วงๆ โดย
ช่วงสุดทา้ยจะถูกกกัไวใ้นช่องวา่งในเน้ือหินหรือชั้นหิน จนกระทัง่หินอ่ิมตวัดว้ยน ้า
เช่นเดียวกบัน ้ าบาดาล แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีน ้ าแร่ธรรมชาติมีชนิดและปริมาณ 
แร่ธาตุเป็นองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตามแหล่งท่ีมาของน ้าแร่นั้นๆ 

1.6.2 น ้าแร่บรรจุขวด หมายถึง น ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีผลิตจากน ้าจากแหล่งน ้าท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และมีแร่ธาตุผสมอยูซ่ึ่งจะเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับแหล่งน ้าแร่นั้นๆ 

1.6.3 คุณภาพน ้ าแร่ หมายถึง สภาวะของน ้ าแร่ท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงเจือปนทั้งดา้น
กายภาพ เคมี และชีววิทยาในปริมาณท่ีควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งน ้า ซ่ึงจะ
มีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัของแหล่งท่ีมาของน ้าแร่นั้นๆ 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาคุณภาพของน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานครและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ ผูศึ้กษาได้คน้ควา้ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบังานวิจยัเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการด าเนินการศึกษาใน
คร้ังน้ี ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัน า้แร่ 
2.1.1 ความหมายและแหล่งก าเนิด 
น ้าแร่ธรรมชาติ คือ น ้ าท่ีถูกกกัไวใ้นช่องวา่งระหว่างชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย ซ่ึงเป็นน ้ า 

ท่ีเหลือจากการท่ีดินดูดอมไวจ้ากน ้ าในดิน แลว้ไหลซึมลึกต่อไปเป็นช่วงๆ ช่วงสุดทา้ยจะถูกกกัไว้
ในช่องว่างในเน้ือหินหรือชั้นหิน จนกระทัง่หินอ่ิมตวัดว้ยน ้ าเช่นเดียวกบัน ้ าบาดาล แต่จะแตกต่าง
กนัตรงท่ีน ้ าแร่ธรรมชาติมีชนิดและปริมาณแร่ธาตุเป็นองคป์ระกอบท่ีมีสมบติัเฉพาะตามแหล่งท่ีมา
ของน ้ าแร่นั้น ๆ ดงันั้นน ้ าแร่จึงมีคุณสมบติัเฉพาะตวัตามชั้นหินท่ีน ้ านั้นซึมผ่าน น ้ าซ่ึงมาจากน ้าฝน
หรือน ้าผิวดินจะซึมลงไปผา่นชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย และถูกกรองพร้อมดูดซบัเอาแร่ธาตุต่างๆ 
จากหินหลายชนิดท่ีซึมผ่าน เช่น หินปูนช่วยให้น ้ ามีแคลเซียมสูง หินโดโลไมท์ช่วยให้น ้ ามี
แมกนีเซียม หินอคันีซ่ึงเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟจะให้โซเดียมมาก ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีอาจ
ใชเ้วลานานหลายๆ ปีท่ีน ้ าจะซึมลงไปและถูกกกัเก็บไวต้ามชั้นน ้าท าใหไ้ดน้ ้ าแร่ น ้ าแร่ธรรมชาติจะ
มีแร่ธาตุต่างๆ เป็นส่วนประกอบมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กับชั้นหินท่ีน ้ าไหลผ่าน ดังนั้น น ้ าแร่
ธรรมชาติแต่ละแหล่งจะมีแร่ธาตุท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแร่ธาตุท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ แคลเซียม 
แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์ และไนเตรท ส่วน
เหล็กอาจพบเป็นตะกอนแขวนลอยซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกกรองออกก่อนบรรจุขวด ส่วนแร่ธาตุอ่ืนๆ  
ท่ีพบในปริมาณนอ้ยไดแ้ก่ ฟลูออไรด ์ซีลีเนียม แมงกานีส เป็นตน้ โดยทัว่ไปแร่ธาตุต่างๆ ในน ้าจะ
พิจารณาในรูปของของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายไดใ้นน ้า (Total dissolved solid : TDS) หรือสารตกคา้ง
ในรูปแหง้ (Dry residue) ท่ีไดจ้ากการตม้น ้าใหเ้ดือดและใหค้วามร้อนกบัสารตกคา้งนั้นท่ี 180 องศา
เซลเซียส 
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น ้าแร่หลายแห่งท่ีพุ่งข้ึนมาจากใตดิ้นตามธรรมชาติและเป็นน ้าท่ีบริสุทธ์ิและเยน็ จะเป็นชั้นน ้า
ท่ีอยู่ต้ืนเน่ืองจากน ้ าฝนท่ีละลายจะถูกกรองในชั้นดิน หิน ท่ีซึมผ่านจนกระทัง่ไปรวมกนัเป็นแอ่ง 
อยู่ในชั้นหินท่ีไม่ซึมน ้ า เช่น หินแกรนิต และดินเหนียว ท าให้เกิดเป็นน ้ าพุท่ีต้ืนและมกัพุ่งมาจาก
ช่วงต่อระหว่างหินท่ีซึมน ้ าและหินท่ีไม่ซึมน ้ าซ่ึงอยู่ใกลผ้ิวดิน ส าหรับน ้ าแร่ท่ีอยู่ชั้นใตดิ้นท่ีลึกลง
ไปในระดบัท่ีขุดเจาะลงไปถึงชั้นน ้ าน้ีจะสามารถดูดข้ึนมาใชไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอนั้น จะเป็นน ้ าท่ีพุ่ง
ข้ึนตามรอยแยกหรือร่องภายใตค้วามดนัท่ีเกิดจากชั้นหินท่ีไม่ซึมน ้ าวางทบัอยูช่ั้นบน ซ่ึงเป็นชั้นน ้า
ท่ีถูกปิดกั้นจากน ้ าผิวดินท่ีมีการปนเป้ือน จึงท าให้น ้ าชนิดน้ีบริสุทธ์ิและมีปริมาณแร่ธาตุท่ีคงตวั 
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นน ้ าพุร้อนหรือเย็น แหล่งของปากน ้ าพุควรมีการปิดท่ีมิดชิดเพื่อป้องกันการ
ปนเป้ือนจากภายนอก บางคร้ังอาจมีการขุดเจาะลงไปใกลแ้หล่งน ้ าเพื่อจะสูบหรือดูดข้ึนมาใช้
โดยตรง แต่การไหลพุ่งออกมาของน ้ านั้นไม่ควรมากเกินท่ีน าไปบรรจุขวดเพราะจะมีผลต่อระดบั
น ้าได ้ความน่าเช่ือถือของน ้าแร่คือความคงท่ีหรือความคงตวัของอุณหภูมิและส่วนประกอบทางเคมี
ของน ้ าแร่นั้นๆ ซ่ึงหากมีการสูบน ้ าข้ึนมาใชม้ากเกินไปจะท าให้แร่ธาตุท่ีละลายอยู่ซ่ึงไดส้ะสมมา
นานหลายปีในน ้าใตดิ้นนั้นใหเ้กิดความไม่สมดุลได ้ส าหรับมาตรฐานของยโุรปมีขอ้ก าหนดส าคญั
ประการหน่ึงของน ้ าแร่ธรรมชาติ คือจะตอ้งบรรจุ ณ แหล่งน ้ านั้น โดยปราศจากการปรับคุณภาพ 
อ่ืนใดยกเวน้การกรอง (Filtration) เพื่อก าจดัเหล็กหรือก ามะถนั ซ่ึงจะท าให้เกิดสีในการบรรจุขวด
นั้นได้ และไม่ควรมีการฆ่าเช้ือด้วยวิธีใดๆเพื่อให้น ้ านั้นปราศจากเช้ือ แต่ตอ้งบรรจุขวดภายใต้
เง่ือนไขท่ีเข้มงวดด้านสุขลักษณะมากท่ีสุด น ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อการบริโภคนั้นต้องมีคุณภาพ
เหมาะสมท่ีจะบริโภคได้อย่างปลอดภัย เน่ืองจากน ้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้ าใต้ดินได้จาก
กระบวนการกรองโดยธรรมชาติ น ้าจึงมีความบริสุทธ์ิตามแหล่งก าเนิดและมีเช้ือจุลินทรียต์ามสภาพ
ของแหล่งก าเนิดน ้ าแร่ธรรมชาตินั้น ดงันั้นการป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียจึ์งให้ท าท่ี
แหล่งก าเนิดนั้นๆ จากหลกัการน้ีจึงกล่าวไดว้่าน ้ าแร่ธรรมชาติสามารถบริโภคไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่าน
กระบวนการใด แต่หากตอ้งมีกระบวนการผลิตจะอนุญาตใหมี้ตามความจ าเป็นเท่านั้น และกรรมวิธี
นั้นตอ้งไม่ท าใหป้ริมาณสารประกอบในน ้าแร่เปล่ียนแปลงไป (ส านกัคณะกรรมการอาหารและยา , 
ม.ป.ป) 

2.1.2 ประเภทของน า้แร่ 
          ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ น ้าแร่แต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัภูมิประเทศของแหล่งน ้าแร่นั้นๆ ดงันั้นจึงสามารถแบ่งน ้าแร่ออกประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
 แบ่งตามแหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ 
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1) น ้ าแร่ธรรมชาติ คือน ้ าแร่ท่ีมีตน้ก าเนิดจากแหล่งน ้ าแร่ตามธรรมชาติ 
มีตน้ก าเนิดจากน ้าฝนท่ีผา่นการกรองและกกัเกบ็ในชั้นหินธรรมชาติเป็นเวลานาน 

2) น ้ าแร่ปรุงแต่ง คือน ้ าแร่ท่ีผ่านการเติมแต่งแร่ธาตุมีตน้ก าเนิดจากน ้ าแร่
ธรรมชาติหรือน ้าสะอาดชนิดอ่ืนๆท่ีผา่นการเติมแต่งแร่ธาตุ 

 แบ่งตามปริมาณแร่ธาตุ 
1) น ้ าแร่ชนิดเบา คือน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณแร่ธาตุอยู่ท่ี 250-500 มิลลิกรัมต่อลิตร

สามารถบริโภคไดทุ้กวนัโดยไม่มีอนัตราย 
2) น ้าแร่ชนิดปานกลาง คือน ้าแร่ท่ีมีปริมาณแร่ธาตุอยูท่ี่ 500-1000 มิลลิกรัม

ต่อลิตร สามารถบริโภคไดเ้ป็นบางคร้ัง ไม่เหมาะส าหรับเดก็และสตรีมีครรภ ์
3) น ้าแร่ชนิดหนกั คือน ้าแร่ท่ีมีปริมาณแร่ธาตุอยูม่ากกวา่ 1000 มิลิกรัมต่อลิตร

ไม่เหมาะส าหรับบริโภคแต่สามารถใชอ้าบหรือใชเ้พื่อความงามได ้
 แบ่งตามชนิดของแร่ธาตุ 
1) น ้ าแร่ไบคาร์บอเนต คือน ้ าแร่ท่ีมีมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากกว่า 600 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
2) น ้ าแ ร่ซัล เฟต คือน ้ าแ ร่ ท่ี มีปริมาณปริมาณซัลเฟตมากกว่ า  200  

มิลลิกรัมต่อลิตร 
3) น ้าแร่ซลัเฟต-ไบคาร์บอเนต 
4) น ้าแร่ซลัเฟอร์, เกลือ-ไอโอดีน, เกลือ-โบรมีน-ไอโอดีน 
5) น ้าแร่ซลัเฟอร์และไบคาร์บอเนต 
6) น ้าแร่คลอรีน (น ้าเกลือ) คือน ้าแร่ท่ีมีมีปริมาณมีปริมาณคลอไรดม์ากกวา่ 

200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
7) น ้ าแ ร่แคลเ ซียม  คือน ้ าแ ร่ ท่ี มี มีป ริมาณแคลเ ซียมมากกว่ า  150  

มิลลิกรัมต่อลิตร 
8) น ้าแร่แมกนีเซียม คือน ้าแร่ท่ีมีมีปริมาณแมกนีเซียมมากกวา่ 50 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 
9) น ้ าแร่ฟลูออไรด์ คือน ้ าแร่ที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 1 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 
10)  น ้าแร่เหลก็ คือน ้าแร่ท่ีมีมีปริมาณธาตุเหลก็มากกวา่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
11)  น ้ า แ ร่ โซ เ ดี ยม  คื อน ้ า แ ร่ ท่ี มี มี ป ริ มาณโซ เ ดี ยมมากกว่ า  200  

มิลลิกรัมต่อลิตร 
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12)  น ้ าแร่เกลือต ่า คือน ้ าแร่ท่ีมีมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า 20 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร 

13)  น ้าแร่คาร์บอร์นิค 
นอกจากน้ี สิริพร สธนเสาวภาคย ์(2539: 54) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งประเภทของน ้าแร่

ว่าจากคุณสมบติัของน ้ าแร่ในดา้นการรักษาสุขภาพคณะกรรมาธิการอาหาร (Codex Alimentarius 
Commission) ไดแ้บ่งน ้าแร่ท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิทออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

(1) Naturally carbonated natural mineral water คือ น ้ าแร่ธรรมชาติท่ี
หลังจากผ่านกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวข้างต้นแล้วจะมีปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ท่ีละลายอยูเ่ท่ากบัปริมาณของก๊าซท่ีมีอยูใ่นน ้าแร่ธรรมชาติเดิม 

(2) Non-carbonated natural mineral water คือ น ้ าแร่ธรรมชาติซ่ึงไม่ว่า
จะโดยธรรมชาติหรือผ่านกรรมวิธีแลว้ก็ตามจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในปริมาณท่ีท าให้
เกลือไบคาร์บอเนตยงัคงละลายอยูใ่นน ้าได ้

(3) Decarbonated natural mineral water หรือ  Natural mineral water 
fortified with carbon dioxide from source คือ น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีหลังจากผ่านกรรมวิธีแล้วจะมี
ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เท่ากบัปริมาณท่ีมีอยูเ่ดิมตามธรรมชาติ 

(4) Carbonated natural mineral water คือ น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีหลังจาก
ผา่นกรรมวิธีแลว้ จะมีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งไดจ้ากการเติม 

2.2 อนัตรายที่ปนเป้ือนในน า้แร่ธรรมชาติ 

น ้ าแร่ธรรมชาติเป็นอาหารท่ีไม่มีลกัษณะการเน่าเสียและการปนเป้ือนให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็น
อย่างชดัเจน ท าให้เป็นการยากท่ีจะบอกไดว้่าน ้ านั้นเหมาะสมและปลอดภยัต่อการบริโภคหรือไม่ 
ดังนั้น การมีความรู้ ความเขา้ใจ ถึงอนัตรายท่ีอาจพบในน ้ าบริโภค รวมถึงความจ าเป็นในการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าในขั้นตอนต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในกระบวนการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ ซ่ึง
อนัตรายท่ีปนเป้ือนในน ้าแร่ธรรมชาติมีท่ีมาจาก 3 ดา้นหลกั ๆ ดงัน้ี 

2.2.1 อนัตรายทางกายภาพ 
           เกิดข้ึนจากส่ิงปนเป้ือนท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็จากการ

ท่ิม แทง บาด จนบาดเจ็บหรือติดขดัในช่องทางเดินอาหาร จนเกิดการส าลกัหรือหายใจไม่ออก 
อนัตรายดา้นน้ีไม่ควรพบในน ้ าแร่ธรรมชาติ เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ความใส ไม่มีสี ไม่ขดัขวางการ
มองเห็น ท าใหต้รวจสอบไดง่้าย ยกเวน้ น ้ าบริโภค หรือน ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีมี
ความขุ่น ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ี ด่ืมโดยตรงจากภาชนะบรรจุไม่สามารถมองเห็นได ้อนัตรายทางกายภาพ
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อาจมาจากเศษวสัดุท่ีแตกหักจากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การผลิต เช่น ช้ินส่วนไส้กรอง เซรามิค 
ท่ีแตก เศษช้ินโลหะ หรือภาชนะบรรจุ เช่น เศษแกว้ เศษพลาสติก เศษเส้ียนหรือช้ินส่วนของวสัดุ
รองรับน ้ าแข็ง โดยความคมและขนาดของเศษวสัดุดังกล่าวเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดอนัตรายทาง
กายภาพกบัผูบ้ริโภค ทั้งน้ีอนัตรายทางกายภาพจดัเป็นอนัตรายแบบเฉียบพลนั ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรเลือกชนิดของวสัดุท่ีมีคุณภาพ ตอ้งบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
วสัดุอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือมีการล้างท าความสะอาดภาชนะบรรจุในเบ้ืองต้น  
ก่อนการบรรจุเพื่อลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายดงักล่าว 

2.2.2 อนัตรายทางเคมี 
           มกัเกิดจากแหล่งน ้ าธรรมชาตินั้นๆ และมีการปนเป้ือนเพิ่มเติมจากการกระท าของ

มนุษย ์ซ่ึงส่วนใหญ่มกัพบในแหล่งน ้าดิบ แต่ก็อาจเกิดในระหวา่งกระบวนการผลิต การบรรจุ และ
ภาชนะบรรจุไดด้ว้ย ในธรรมชาติอาจมีแร่ธาตุหลากหลายชนิดละลายลงสู่แหล่งน ้ า จนมีปริมาณท่ี
สูงและเกิดอนัตรายกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงจากสภาวะอากาศและภยัธรรมชาติดว้ย 
นอกจากน้ีการใชป้ระโยชน์ของแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร การท าเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม และการ
อุปโภคอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมีท่ีใชใ้นบา้นเรือน วตัถุอนัตรายทางการเกษตร และ
โลหะหนักเหล่าน้ี ลว้นเป็นปัจจยัเสริมท่ีเพิ่มการปนเป้ือนดา้นเคมีลงในแหล่งน ้ าทั้งส้ิน ผูบ้ริโภค
อาจไดรั้บอนัตรายดา้นเคมีท่ีปนเป้ือนจากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต เช่น น ้ ามนัเคร่ือง  
จารบี สารกนัสนิม หรือจากการน าสารเคมีไปใชไ้ม่ถูกตอ้งจากการจดัเก็บท่ีไม่เหมาะสม ทั้งน้ี การ
ปนเป้ือนโลหะหนกั ธาตุ สารประกอบท่ีมีความเป็นพิษต่าง ๆ ในน ้าบริโภค อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย
ทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรังต่อผูบ้ริโภค โดยปริมาณท่ีปนเป้ือนจนก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอาจไม่
สูงเพียงพอท่ีผูบ้ริโภคสามารถรู้สึกถึงความแตกต่างทางประสาทสัมผสัได ้ท าใหย้ากท่ีจะตรวจสอบ
จากการด่ืมหรือชิม ผลเร้ือรังของอนัตรายด้านเคมีท่ีเคยพบในน ้ าบริโภคมิได้เกิดข้ึนเฉพาะตวั
ผูบ้ริโภคแต่อาจต่อเน่ืองถึงรุ่นลูกหลาน เช่น การปนเป้ือนของสารปรอท ตะกัว่ และแคดเมียมท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งการปนเป้ือนฟลูออไรด์ในน ้ าท่ีใช้บริโภคท่ีอ าเภอหน่ึงในจังหวดัล าปาง   
การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของน ้ าดิบและผลิตภณัฑ์น ้ าบริโภคตามช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
จึงมีความส าคญัมาก อยา่งไรก็ตามการตรวจวิเคราะห์อนัตรายดา้นเคมีมีขอ้จ ากดัและมีค่าใชจ่้ายสูง 
ท าให้ไม่สามารถครอบคลุมอนัตรายดา้นเคมีในทุกดา้น ดงันั้น การเลือกแหล่งน ้ าดิบ การควบคุม
การใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตและการลา้งภาชนะบรรจุ การเลือกใชแ้ละจดัเก็บภาชนะบรรจุท่ี
เหมาะสม และการจดัเก็บสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์น ้ าบริโภคท่ีเหมาะสมจึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการลดความเส่ียงจากอนัตรายดา้นเคมี 
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2.2.3 อนัตรายทางชีวภาพ 
          อนัตรายด้านชีวภาพในน ้ าบริโภคอาจมาจากส่ิงมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย ์

ท่ีปนเป้ือนในน ้ าตามธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษยด์ว้ย ซ่ึงการปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์
ในน ้ าบริโภคและน ้ าแข็ง เป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดอนัตรายกับผูบ้ริโภคในด้านน้ี ส่วนใหญ่
อนัตรายด้านชีวภาพมกัก่อให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลนั แต่บางกรณีก็อาจท าให้เกิดการ
เจ็บป่วยแบบเร้ือรัง เช่น ไวรัสบางชนิด จุลินทรียห์ลายชนิดท่ีพบในน ้ าบริโภคไม่ก่อให้เกิดโรค 
แต่อาจมีผลต่อคุณภาพดา้นประสาทสัมผสั ซ่ึงมกัพบในน ้าบริโภคท่ีผลิตจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีมีน ้ าขงัเป็นเวลานานหรือไม่มีกระบวนการท าความสะอาดท่ีเพียงพอ จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการ
ดูแลมิใหป้ริมาณจุลินทรียสู์งมากเกินไปดว้ย 

โดยทั่วไปชนิดของจุลินทรีย์ท่ีพบมากในน ้ าบริโภค ได้แก่ กลุ่มโคลิฟอร์มซ่ึง
ประกอบดว้ยจุลินทรียห์ลายชนิดทั้งท่ีก่อและไม่ก่อให้เกิดโรค โดยมกัพบทัว่ไปในธรรมชาติ เช่น 
ดิน ซากพืชและสัตว์ท่ีเน่า มูลของสัตว์และมนุษย ์ในทางสากลถือว่าจุลินทรียก์ลุ่มโคลิฟอร์ม 
(colform bacteria) เป็นตัวบ่งช้ีถึงสุขาภิบาลท่ีไม่ดีและมีโอกาสปนเป้ือนของจุลินทรีย์ก่อโรค 
นอกจากน้ี ยงัมีจุลินทรียก่์อโรคท่ีพบบ่อยในน ้ า ไดแ้ก่ เอสเซอริเชีย โคไล หรือ อีโคไล สายพนัธ์ุ 
0157:H7 (E. col 0157:17) ซ่ึงปนเป้ือนมาจากอุจจาระมนุษยแ์ละสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม อีโคไล จดัเป็น
จุลินทรียใ์นกลุ่มโคลิฟอร์ม เช่นกนั ดงันั้น การท่ีไม่พบจุลินทรียก์ลุ่มโคลิฟอร์ม และอีโคไล ในน ้ า
บริโภค ท าให้สามารถอนุมานได้ว่าน ้ าบริโภคนั้นมีความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ นอกจากน้ี  
การปฏิบติังานท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ เช่น การแคะ แกะ เกาผวิหนงั หรือการไม่สวมใส่เส้ือระหวา่งการ
ปฏิบติังาน อาจท าให้เกิดการปนเป้ือนของจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคสู่ผลิตภณัฑ์ได ้ทั้งน้ี การเติม
คลอรีนในน ้ าดิบก่อนเขา้กระบวนการ หรือการติดตั้งระบบฆ่าเช้ือหลงักระบวนการกรอง เช่น  
การใช้รังสียูวี หรือ ก๊าซโอโซน สามารถลดการปนเป้ือนของจุลินทรียใ์นน ้ าบริโภคได้ การใช้
คลอรีนในการฆ่าเช้ือท่ีความเขม้ขน้และระยะเวลาท่ีเหมาะสมร่วมกบัการติดตั้งระบบฆ่าเช้ือหลงั
กระบวนการกรอง เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลและประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีสุด อย่างไรก็ตาม  
ตอ้งระมดัระวงัการปนเป้ือนในขั้นตอนการบรรจุ ซ่ึงมกัมาจากผูป้ฏิบติังานโดยตรง  

การควบคุมอันตรายทั้ ง 3 ด้าน ในการผลิตน ้ าบริโภคจากน ้ าแร่ธรรมชาติใน
เบ้ืองตน้ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการควบคุมคุณภาพน ้ า โดยใชห้ลกัการในการป้องกนัอนัตรายใน
อาหารเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 3 ประการ ดงัน้ี 

1) ลดการปนเป้ือนเบ้ืองตน้ โดยการคดัเลือกแหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพ ไม่มี
อนัตรายท่ีไม่สามารถก าจดัไดด้ว้ยระบบกรองน ้าท่ีใชง้าน 
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2) ลดและขจัดอันตราย โดยติดตั้ งระบบกรองน ้ า ท่ี มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับคุณภาพของแหล่งน ้ าสามารถลดหรือขจดัอนัตรายท่ีมีอยู่ในน ้ าดิบให้อยู่ในระดับ 
ท่ีปลอดภัยต่อการบริโภค หรือมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ป้องกนัการปนเป้ือนซ ้ า หลงัจากน ้าแร่ธรรมชาติผา่นกระบวนการกรอง
และก าจดัเช้ือจุลินทรียแ์ลว้ กระบวนการหลงัจากน้ี เช่น ขั้นตอนการพกัน ้ าระหว่างรอการบรรจุ 
ขั้ นตอนการบรรจุ ขั้ นตอนการขนส่งและจ าหน่าย ต้องระวังมีให้เกิดการปนเป้ือนซ ้ าจาก 
พื้นผวิสมัผสัอาหาร จากภาชนะบรรจุจากผูป้ฏิบติังานหรือจากส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 การใช้ประโยชน์จากน า้แร่  

2.3.1 ประโยชน์ของน า้แร่ 
           ดารวี ศิริพรหม , 2553  กล่าววา่ น ้าแร่แต่ละชนิดมีสรรพคุณต่างกนั โดยตวัสรรพคุณ

นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของแร่ธาตุ จึงสามารถจดัประโยชน์ของแร่ธาตุตามชประเภทของแร่ธาตุ
ไดด้งัน้ี   

 น ้ าแร่ไบคาร์บอเนต มีสรรพคุณช่วยปรับให้สารคดัหลัง่ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด
กลายเป็นกลาง, กระตุน้การเคล่ือนของอาหารจากกระเพาะไปยงัล าไส้เล็กให้เร็วข้ึน กระตุน้การ
หลัง่ของฮอร์โมนในกระเพาะอาหารและช่วยเพิ่มปริมาณน ้ าและเกลือแร่ให้แก่ร่างกาย ดังนั้น 
ก่อนออกก าลงักายหรือท างานท่ีตอ้งเสียเหง่ือ จึงควรด่ืมน ้ าแร่ชนิดน้ีปริมาณ 500-700 มิลลิลิตร  
เพื่อช่วยในการลดภาวะเลือดเป็นกรด 

 น ้าแร่ซลัเฟต มีสรรพคุณช่วยกระตุน้การท างานของล าไส้ โดยเฉพาะในคน 
ท่ีท้องผูกเร้ือรัง เน่ืองจากน ้ าแร่ซัลเฟตมีผลต่อแรงดันออสโมติคและช่วยกระตุ้นการหลัง่ของ
ฮอร์โมนซีซีเค (CCK) เน่ืองจากซลัเฟตมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ 

 น ้าแร่ซลัเฟต-ไบคาร์บอเนต ใชรั้กษาภาวะท่ีการท างานของถุงน ้ าดีผิดปกติ 
น่ิวในถุงน ้าดี อาการหลงัผา่ตดัถุงน ้าดี 

 น ้ าแร่ซัลเฟอร์, เกลือ-ไอโอดีน, เกลือ-โบรมีน-ไอโอดีน มกัใช้กบัอวยัวะ
ภายนอกร่างกาย เช่น การอาบ หรืออาจใชสู้ดพ่นทางทางเดินหายใจบา้ง บรรเทาอาการอกัเสบของ
ระบบสืบพนัธ์ุเพศหญิงและบรรเทาอาการทางผวิหนงับางชนิด 

 น ้ าแร่ซัลเฟอร์และไบคาร์บอเนต ใชใ้นการรักษาโรคเบาหวาน โดยจะลด
ระดบัน ้ าตาล อาการกระหายน ้ า ปัสสาวะบ่อย และช่วยลดความตอ้งการอินซูลิน นอกจากน้ีน ้ าแร่ 
ไบคาร์บอเนต ยงัช่วยลดภาวะเลือดเป็นกรดในผูป่้วยเบาหวานได ้
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 น ้าแร่คลอรีน (น ้ าเกลือ) มีสรรพคุณช่วยในการกระตุน้การท างานของล าไส้
และการหลัง่สารท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าและอิเลก็โตรไลท ์ กระตุน้การหลัง่น ้าดีบรรเทาอาการทอ้งผกู 

 น ้ าแร่แคลเซียม เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความตอ้งการแคลเซียมในปริมาณ
มากกว่าคนปกติ เช่น เด็ก หญิงตั้ งครรภ์ สตรีวยัหมดประจ าเดือน ผูสู้งอายุ และจากการวิจัย 
ไม่นานมาน้ี พบวา่ แคลเซียมอาจช่วยป้องกนัภาวะความดนัโลหิตสูงไดอี้กดว้ย 

 น ้าแร่แมกนีเซียม มีสรรพคุณช่วยกระตุน้การหลัง่น ้ าดี เน่ืองจากมีผลในการ
ท าให ้Oddi sphincter คลายตวั 

 น ้าแร่ฟลูออไรด ์ใชใ้นการป้องกนัฟันผ ุ
   น ้ าแร่โซเดียม มีสรรพคุณกระตุน้การท างานของระบบประสาท เหมาะ

ส าหรับผูท่ี้สูญเสียเกลือแร่เน่ืองจากการเล่นกีฬาหรือการท างานหนกั 
  น ้าแร่เกลือต ่า เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมปริมาณโซเดียมในกระแสเลือด 
  น ้าแร่คาร์บอร์นิค มกัใชใ้นการอาบ และบรรเทาอาการของหลอดเลือดส่วนปลาย 

2.3.2 วธีิการบริโภคน า้แร่ 
          ดารวี ศิริพรหม , 2553  กล่าววา่ วิธีการด่ืมน ้าแร่นั้น สามารถแบ่งได ้2 วิธี ดงัน้ี 

 การด่ืมน ้ าแร่ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆ (Water loading) คือ การด่ืมน ้ า
ปริมาณ 1 ลิตร ภายใน 30 นาที ขณะทอ้งวา่ง ซ่ึงการด่ืมน ้าแร่วิธีน้ีจะใชก้บัน ้ าแร่ชนิดท่ีหวงัผล เช่น 
เพื่อขบัน่ิวออกจากร่างกาย วิธีน้ีไม่ควรด่ืมก่อนนอน เน่ืองจากจะท าให้ตอ้งลุกข้ึนมาเขา้ห้องน ้ า
ในช่วงกลางคืน 

 การด่ืมแบบทยอยในปริมาณไม่สูง (Subdivided doses)คือ การด่ืมน ้ าแร่
ปริมาณ 500 มิลลิลิตร และ ตามดว้ยน ้ าแร่ 10 มิลลิลิตรต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม โดยจิบน ้ าคร้ังละ
นอ้ยขณะอ่อนเพลีย หรือขณะเดินหรือพร้อมม้ืออาหาร  

ส าหรับนักกีฬาควรด่ืมน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณเกลือแร่น้อยถึงปานกลาง ตลอด 2 ชัว่โมง
ก่อนการแข่งขนั โดยด่ืม 100-150 มิลลิลิตร ทุก 15-20 นาที และด่ืม 400-500 มิลลิลิตร 15 นาที
สุดทา้ยของชัว่โมงท่ี 2 หลงัการอบอุ่นร่างกาย ระหว่างการแข่งขนั ควรด่ืม 200-250 มิลลิลิตร ทุก 
15-20 นาที โดยปริมาณของเหลวท่ีด่ืมเขา้ร่างกายหลงัแข่งขนัหรือเล่นกีฬานั้น ควรมีปริมาณร้อยละ 
150 ของน ้ าหนักตัว ซ่ึงปริมาณของเหลวท่ีบริโภคโดยทั่วไป คือ 50 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนักตัว  
1 กิโลกรัมต่อวนั 
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 ขอ้ควรระวงัในการด่ืมน ้าแร่ 
              โดยทัว่ไป การด่ืมน ้าแร่ถือวา่ปลอดภยัและใหป้ระโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ผูท่ี้มี

ปัญหาสุขภาพบางกลุ่มควรหลีกเล่ียงการด่ืมน ้ าแร่บางประเภทเพราะอาจกลบักลายเป็นผลเสียได ้
เช่น ผูท่ี้มีอาการบวมน ้า ผูป่้วยโรคไต ผูท่ี้หวัใจท างานไดไ้ม่ดีไม่ควรด่ืมน ้าแร่  ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง
ไม่ควรด่ืมน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณโซเดียมสูงและน ้ าแร่เกลือโซเดียมคลอไรด์ ผูท่ี้มีการหลั่งกรดใน
กระเพาะอาหารปริมาณมากและแผลในกระเพาะอาหารไม่ควรด่ืมน ้ าแร่เกลือโซเดียมคลอไรด์  
ผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีมีภาวะหลอดลมหดเกร็งไม่ควรด่ืมน ้ าแร่ซัลเฟอร์  ผูป่้วยภาวะ 
Gastric Hypochilia ไม่ควรด่ืมน ้ าแร่ไบคาร์บอเนต  ผูป่้วยโรคระบบทางเดินอาหารและมีแผลใน
ทางเดินอาหารไม่ควรด่ืมน ้าแร่ซลัเฟต 

               ยิ่งไปกว่านั้ น การด่ืมน ้ าแร่ชนิดมีฟอง (Sparkling Mineral Water) ซ่ึงมี
ความเป็นกรดมากกว่าน ้ าแร่ปกติอาจท าให้เคลือบฟันเสียหายได้เล็กน้อย อีกทั้งยงัอาจเกิดการ
ปนเป้ือนสารตกคา้งอยา่งไมโครพลาสติกหรือเมด็พลาสติกขนาดเลก็มากในขวดบรรจุภณัฑ ์แต่จาก
หลกัฐานขอ้มูลท่ีมีจ ากดัขององคก์ารอนามยัโลกนั้นพบวา่ยงัไม่เป็นท่ีน่ากงัวลต่อสุขภาพ 

2.4 มาตรฐานการควบคุมน า้แร่ของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดมี้การก าหนดมาตรฐานการควบคุมน ้ าแร่โดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มี
แนวทางบริหารจดัการและด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงการก าหนดมาตรฐาน
เก่ียวกบัน ้าแร่ธรรมชาติมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 มาตรฐานน า้แร่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
           ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ. 2543 เร่ือง น ้ าแร่ธรรมชาติ  

มีสาระส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 น ้ าแร่ธรรมชาติในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เป็นอาหารก าหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐาน 
 น ้ าแร่ธรรมชาติ หมายความว่า น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ี

เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และมีแร่ธาตุต่างๆ อยูต่ามคุณสมบติัส าหรับแหล่งน ้านั้นๆ 
 ตอ้งผลิตในบริเวณแหล่งน ้ าธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น ซ่ึงหากจะน าไป

ผา่นกรรมวิธีการผลิตก่อนบรรจุสามารถท าไดเ้พียง 
1) ปรับปริมาณก๊าซท่ีมีอยูใ่นน ้าแร่ธรรมชาติ 
2) ก าจดัสารประกอบท่ีไม่คงตวั เช่น เหล็ก แมงกานีส ก ามะถนั สารหนู 

โดยวิธีท าให้ตกตะกอน (decantation) และ/หรือ วิธีการกรอง (filtration) เท่านั้น (อาจมีการเติม
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อากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอนและหรือเร่งการกรอง) อยา่งไรก็ตามวิธีการผลิตขา้งตน้ตอ้ง
ไม่ท าใหส้ารประกอบท่ีส าคญัในน ้าแร่ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป 

 น ้าแร่ธรรมชาติ ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
1) ตอ้งใส ไม่มีตะกอน 
2) แร่ธาตุท่ีมีอยู่ในน ้ าแร่ธรรมชาติต้องมีปริมาณท่ีไม่เป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย ดงัต่อไปน้ี 
(1) ทองแดง ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2) แมงกานีส ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(3) บอเรต ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(4) สารหนู ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(5) แบเรียม ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(6) แคดเมียม ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(7) โครเมียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(8) ตะกัว่ ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(9) ปรอท ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(10)  ซิลีเนียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(11)  ไนเตรต ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(12)  พลวง ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(13)  นิเกิล ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 

3) ใหพ้บสารปนเป้ือนไดไ้ม่เกินปริมาณท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
(1) ไซยาไนด ์ไม่เกิน 0.07 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2) ไนไตรต ์ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม / น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(3) ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์
(4) ไม่พบโพลีคลอริเนตเดตไนพีนีล 
(5) ไม่พบสารลดการตึงผวิ 
(6) ไม่พบน ้ามนัแร่ 
(7) ไม่พบน ้ามนัแร่ 

4) มีขอ้ก าหนดดา้นจุลินทรีย ์คือ 
(1) แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มนอ้ยกวา่ 2.2 ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 100 มิลลิลิตร 
(2) ไม่พบแบคทีเรียชนิดอีโคไล (Escherichia coli) 
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(3) ไม่มีจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค 
 ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้น ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อจ าหน่าย ตอ้งปฏิบติัตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร 

 การใชภ้าชนะบรรจุน ้าแร่ธรรมชาติ 
              นอกจากตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเร่ือง ภาชนะ

บรรจุ แลว้ ภาชนะบรรจุน ้าแร่ธรรมชาติจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นภาชนะบรรจุท่ีตอ้งมีฝาหรือจุกปิด เม่ือใชบ้รรจุจะตอ้งปิดผนึก หรือ

ผนึกโดยรอบระหวา่งฝาหรือจุกกบัขวดหรือภาชนะบรรจุ 
2) เป็นภาชนะท่ีปิดผนึก ซ่ึงไม่ใช่ภาชนะบรรจุตาม (1) 

             ส่ิงท่ีปิดผนึกหรือส่วนท่ีปิดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตอ้งมี
ลกัษณะท่ีเม่ือเปิดใชแ้ลว้ท าใหส่ิ้งท่ีปิดผนึกหรือส่วนท่ีปิดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้นเสียไป 

 การแสดงฉลากของน ้าแร่ 
              ตอ้งมีขอ้ความภาษาไทยท่ีมีลกัษณะถาวรให้เห็นชดัท่ีภาชนะบรรจุซ่ึงมิใช้

ฝาของภาชนะบรรจุ แต่จะมีภาษาต่างประเทศดว้ยกไ็ดแ้ละอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
1) ช่ือของน ้าแร่ท่ีแสดงแหล่งท่ีมาของน ้าแร่ธรรมชาติ 
2) ชนิดของแร่ธาตุท่ีส าคญั 
3) ถา้ผา่นกรรมวิธีตามขอ้ 4 ตอ้งระบุในฉลากดว้ย 
4) ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานท่ีผลิต 
5) เลขทะเบียนต ารับอาหารหรือเคร่ืองหมายการไดรั้บอนุญาตให้ใชฉ้ลาก 

แลว้แต่กรณี 
6) ปริมาตรสุทธิเป็นระบบเมตริก 
7) “ค าเตือน” ซ่ึงมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตร เห็นได้ชัดใน

กรอบส่ีเหล่ียม สีแดงพื้นขาว ดงัต่อไปน้ี 
(1) “เด็กและหญิงมีครรภไ์ม่ควรรับประทาน” ส าหรับน ้าแร่ท่ีมีปริมาณ

ของแขง็ละลายมากกวา่ 500 มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 
(2) “อาจมีฤทธ์ิถ่ายทอ้ง” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณซัลเฟตมากกว่า 600 

มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 
(3) “มีสภาพเป็นด่าง” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากกว่า 

600 มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 



16 
 

(4) “มีสภาพเป็นกรด” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
อิสระมากกวา่ 250 มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 

(5) “มีเกลือสูง” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์มากกว่า 
1,000 มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 

(6) “มีธาตุเหล็กสูง” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณเหล็กมากกวา่ 5 มิลลิกรัม
ต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 

(7) “มีธาตุไอโอดีนสูง” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณไอโอดีนมากกว่า  
1 มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 

(8) “อาจมีผลให้ปัสสาวะมากกว่าปกติ” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณ
ของแข็งละลายมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อน ้ าแร่ 1 ลิตร หรือปริมาณไบคาร์บอเนตมากกว่า 600 
มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 

(9) “มีฟลูออไรด์สูง” ส าหรับน ้ าแร่ท่ีมีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า  
1 มิลลิกรัมต่อน ้าแร่ 1 ลิตร 

2.4.2 นิยามของน า้แร่ธรรมชาติตามมาตรฐานของ Codex [Codex stan 108-1881] 
           Codex stan 108-1881 ไดก้ าหนดนิยามของน ้ าแร่ธรรมชาติไวซ่ึ้งเม่ือพิจารณาแลว้

พบว่าน ้ าแร่ธรรมชาติมีความแตกต่างอย่างชดัเจนกบัน ้ าบริโภค (ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา .2538) ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

 น ้ าแร่ธรรมชาติมีปริมาณเกลือแร่และสัดส่วนของเกลือแร่ และธาตุอาหาร
รอง (trace element) หรือองคป์ระกอบอ่ืนท่ีพบไดจ้ากแหล่งน ้ าธรรมชาติโดยตรง หรือไดจ้ากการ
ขดุเจาะแหล่งน ้าใตดิ้นลึกระดบัชั้นหิน (Strata) ซ่ึงตอ้งมีขั้นตอนท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือนจาก
ส่ิงแวดลอ้มได ้

 มีความคงตัวของสารประกอบ และมีการเปล่ียนแปลงด้านประจุและ
อุณหภูมิตามธรรมชาติเลก็นอ้ย 

 ตอ้งเอาน ้ าข้ึนมาใช้ภายใตส้ภาพท่ีน้ีมความบริสุทธ์ิตามแหล่งก าเนิดจาก
เช้ือจุลินทรียแ์ละมีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็น 

 ตอ้งบรรจุใกลแ้หล่งน ้านั้น ภายใตสุ้ขลกัษณะท่ีดี 
 ตอ้งไม่ผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆ ยกเวน้ การปรับปริมาณก๊าซท่ีมี

อยูใ่นน ้าแร่ธรรมชาติ หรือการก าจดัสารประกอบท่ีไม่คงตวั เช่น เหลก็ แมงกานีส ก ามะถนั สารหนู 
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2.4.3 การควบคุมคุณภาพก่อนและหลงัการจัดจ าหน่าย (Pre-Marketing Control) 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (2538: 2) กล่าวถึง การควบคุมคุณภาพน ้าแร่บรรจุ
ขวด ก่อนออกวางจ าหน่าย ดงัน้ี 

 สถานท่ีผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีเขา้ข่ายโรงงาน คือ สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้
เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวมหรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงมา้ หรือใชค้นงานตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป จะตอ้งขอ
อนุญาตตั้งโรงงานผลิตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจึงจะด าเนินการผลิตได ้

 สถานท่ีน าเขา้น ้ าแร่ธรรมชาติจะตอ้งขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรโดยจะพิจารณาในส่วนของสถานท่ีเกบ็อาหารซ่ึงตอ้งถูกสุขลกัษณะ 

 ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตผลิตหรือน าเขา้อาหารเพื่อจ าหน่ายตามขอ้ 1 หรือ 2 
แลว้นั้น จะตอ้งน าอาหารมาขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารเสียก่อนจึงจะผลิตหรือน าเขา้เพื่อจ าหน่ายได ้
กรณีสถานท่ีผลิตไม่เขา้ข่ายโรงงานกจ็ะตอ้งขออนุมติัใชฉ้ลากก่อน จึงจะผลิตเพื่อจ าหน่ายได ้

 การโฆษณา ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณ
ของน ้าแร่ธรรมชาติทางวิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ หรือดว้ยวิธีอ่ืนใด 
เพื่อประโยชน์ทางการคา้ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนั้นให้
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได ้

ส าหรับการควบคุมหลงัออกวางจ าหน่าย (Post-Marketing Control) เป็นขั้นตอนหรือ
กระบวนการติดตามตรวจสอบภายหลงัการขออนุญาตนั้นเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค ใน
น ้าแร่ท่ีจ าหน่ายนั้นยงัมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยั ตลอดจนมีการแสดงฉลากถูกตอ้ง ซ่ึง
นอกจากจะด าเนินการทั้งในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดแลว้ จะมีการตรวจ  
ณ สถานท่ีผลิตดว้ยวา่จะยงัคงรักษากระบวนการผลิตอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการตรวจ ณ สถานท่ี
น าเขา้ดว้ยเพื่อใหแ้น่ใจในความปลอดภยัและคุณภาพมาตรฐานของน ้าแร่ 

ส าหรับในส่วนของการโฆษณาก็จะมีการติดตามตรวจสอบเช่นกนั เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้กรณีตรวจพบการกระท าท่ีฝ่าฝืน ก็จะด าเนินการลงโทษตาม
กฎหมายแลว้แต่กรณีความผิดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัอาจเป็นการสอดส่องดูแลตามท่ีมีผูร้้องเรียน
หรือมีเบาะแสหรือมีผูแ้จง้ใหท้ราบ 

2.4.4 กรรมวธีิการผลติน า้แร่บรรจุขวด 
           ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (2538: 3) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองกรรมวิธี

การผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดชนิดไม่อดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการแรกเร่ิมจากการ 
สูบน ้าแร่จากแหล่งน ้าแร่เขา้สู่ถึงพกั ต่อจากนั้นจะท าการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียแ์ละฟิสิกส์ 
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หลงัจากตรวจสอบคุณภาพแลว้ จะน าไปสู่กระบวนการบรรจุขวด ปิดฝา และตรวจสอบคุณภาพ 
อีกคร้ังเพื่อเกบ็รอจ าหน่าย  รายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 2.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการผลติน า้แร่ธรรมชาติ 

น ้าแร่/น ้าพธุรรมชาติ 

(Mineral water/Spring water) 
 

การกรอง  
(Filtration) 

 

ขวด
ธรรมชา

ติ 
 

ฝาปิด
ธรรมชา

ติ 
 การลา้ง  

(Cleaning) 
 

การฆ่าเช้ือ 

(Sterilization) 
 

เติมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

(Adding CO3) 
 

น ้าแร่ธรรมชาติ /น ้าพธุรรมชาติ 
แบบไม่มีฟอง 

(Still Mineral water/Still Spring water) 
 

 
ปิดฝา 

 (Capping) 
 

น ้าแร่ธรรมชาติ /น ้าพธุรรมชาติแบบมีฟอง 
(Sparkling Mineral water/ Sparkling Spring water) 

 

บรรจุขวดพร้อมปิดฝา
(Bottling +Capping) 

 
 
 
 
 
 
 

บรรจุขวด  
(Bottling) 
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2.5 แนวทางการอนุญาตสถานท่ีผลติน า้แร่ธรรมชาติ 

ในการขออนุญาตสถานท่ีผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ กรณีใช้น ้ าบาดาลเป็นแหล่งน ้ าดิบ จากการ
พิจารณาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนิยามของน ้ าแร่ธรรมชาติตามมาตรฐานสากล Codex stan 108-
1881 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ. 2543 เร่ือง น ้ าแร่ธรรมชาติ พระราชบญัญติั
น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 
(ส านักกรรมการอาหารและยา,2538) ซ่ึงสามารถก าหนดแนวทางการอนุญาตสถานท่ีผลิตน ้ าแร่
ธรรมชาติกรณีใชน้ ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดิบ ไดด้งัน้ี 

2.5.1 แหล่งน า้ 
           หากมีการใช้น ้ าบาดาลเป็นแหล่งน ้ าดิบในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติต้องแสดง

หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 รายงานการตรวจสอบแหล่งน ้ าบาดาล ซ่ึงจัดท าโดยนักธรณีวิทยา 

ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ผ่านการอบรม และได้รับการรับรองจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (ตรวจสอบ
รายช่ือได้จากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล) หรือนักธรณีวิทยาท่ีท างานสังกัดภาครัฐ เช่น ส านัก
ทรัพยากรน ้าบาดาล ส านกังานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นตน้ โดยรายงานดงักล่าว
จะแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ท่ีตั้งจุดท่ีตรวจสอบ ลกัษณะสภาพภูมิประเทศของต าแหน่งท่ีตั้งและ
ใกลเ้คียงลกัษณะทางธรณีวิทยา การเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ผลการตรวจวิเคราะห์
ตวัอยา่งน ้า สรุปและความคิดเห็น เป็นตน้ 

 ใบอนุญาตขดุเจาะน ้าบาดาลจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เน่ืองจากการขดุ
เจาะจะมีขั้นตอนท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะมีผลต่อคุณภาพทางเคมีหรือ
กายภาพของน ้ าแร่ธรรมชาติโดยระดับความลึกของแหล่งน ้ าท่ีขุดเจาะต้องเพียงพอท่ีจะไม่มี 
สารปนเป้ือน เช่น โลหะหนกั หรือสารปนเป้ือนอ่ืนๆ 

 ใบอนุญาตใช้น ้ าบาดาลจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล ซ่ึงจะต้องระบุ
วตัถุประสงคข์องใชน้ ้ าบาดาลว่าเพื่อธุรกิจ (การคา้) และตอ้งแนบรายงานการตรวจสอบแหล่งน ้ า
บาดาลตามขอ้ 1) เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

 ผลวิเคราะห์น ้าดิบ ท่ีระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1) แร่ธาตุส าคัญท่ีเป็นคุณสมบัติส าหรับแหล่งน ้ า นั้นๆ เช่น แคลเซียม  

โปแตสเซียม โซเดียม ไอโอดีน เกลือไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด ์เป็นตน้ 
2) ผลวิเคราะห์ท่ีเป็นหลกัฐานช้ีบ่งวา่หากมีการปนเป้ือนสารเหล่าน้ีแลว้จะ

ไม่ใช่แหล่งน ้าตามธรรมชาติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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(1) จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการ
ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันท่ี 
10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ก าหนดใหคุ้ณภาพของน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้

น ้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคต้องเป็นน ้ า ท่ีได้ผ่านการวิ เคราะห์คุณลักษณะจาก 
กรมทรัพยากรธรณีหรือส่วนราชการอ่ืน หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์
คุณลักษณะของน ้ า หรือสถาบันอ่ืนท่ีได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300-2537 
(ISO/IEC Guide 25) หรือสถาบนัท่ีกรมทรัพยากรธรณีใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกรมทรัพยากรธรณีก าหนด น ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภค ตอ้งเป็นน ้ าบาดาลท่ีมีคุณลกัษณะ
ทางกายภาพและคุณลกัษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน 
น ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดท้า้ยประกาศน้ี 

 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้ าใตดิ้น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม  2543 ได้แก่ VOCs สารก าจดัศตัรูพืชและสัตว์
โลหะหนกั สารพิษอ่ืนๆ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 199) พ.ศ. 2543 เ ร่ือง น ้ าแร่
ธรรมชาติ ลงวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2543 ได้แก่สารก าจดัศตัรูพืชและสัตว์ /โพลีคลอริเนตเดต 
ไบพีนีล /สารลดแรงตึงผิว /น ้ามนั แร่ /โพลีนิวเคลียร์อะโรแมติกโฮโดรคาร์บอน 

2.5.2 สถานที่ผลติ 
 สถานท่ีตั้ ง ต้องผลิตในบริเวณแหล่งน ้ าธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น 

ภายใตสุ้ขลกัษณะท่ีดีทั้งน้ีตอ้งมีการดูแล บริเวณโดยรอบบ่อบาดาลให้สะอาด มีสภาพดีมีการกั้น
บริเวณไม่ใหผู้ไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในบริเวณบ่อ 

 การจัดสถานท่ีผลิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ. 2543 เร่ือง น ้ าแร่ธรรมชาติ ก าหนดให้สถานท่ีผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ. 2543 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซ่ึงเป็น GMP ทัว่ไปท่ีเหมาะกบัการผลิต
อาหาร หลายประเภท แต่อยา่งไรก็ตามควรมีการประยกุตห์ลกัการของ GMP น ้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิทมาใช้ร่วมดว้ย โดยเฉพาะการจดัให้มีห้องบรรจุน ้ าโดยเฉพาะการบรรจุบนแท่น
บรรจุ และการบรรจุโดยตรงจากหัวบรรจุไม่ใช้สายยาง ซ่ึงถือเป็นการป้องกนัการปนเป้ือนจาก
พนกังานและส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 
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2.5.3 กรรมวธีิการผลติ 
จากขอ้ก าหนดใน Codex stan 108-1881 ท่ีระบุว่าตอ้งเอาน ้ าข้ึนมาใชภ้ายใตส้ภาพท่ี

น ้ามีความบริสุทธ์ิตามแหล่งก าเนิดจากเช้ือจุลินทรียแ์ละมีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ
ท่ีจ าเป็น และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ. 2543 เร่ือง น ้ าแร่ธรรมชาติ 
ท่ีระบุว่าหากจะน าไปผ่านกรรมวิธีการผลิตก่อนบรรจุสามารถท าไดเ้พียงปรับปริมาณก๊าซท่ีมีอยู ่
ในน ้าแร่ธรรมชาติและก าจดัสารประกอบท่ีไม่คงตวั เช่น เหลก็ แมงกานีส ก ามะถนั สารหนู โดยวิธี
ท าใหต้กตะกอน (decantation = การแยกส่วนใสออก / ค่อยๆริน) และ/หรือ วิธีการกรอง (filtration) 
เท่านั้น (อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอนและหรือเร่งการกรอง) อยา่งไรก็ตาม
วิธีการผลิตขา้งตน้ตอ้งไม่ท าให้สารประกอบท่ีส าคญัในน ้ าแร่ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป ประกอบ
กบัจากขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการยื่นขออนุญาตผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีผ่านมาพบว่ากรรมวิธีการผลิต 
น ้ าแร่ธรรมชาติจะมีความคลา้ยคลึงกบักรรมวิธีการผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ดงันั้น
ในการเลือกติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าตอ้งค านึงถึงหลกัการท างานของเคร่ืองมือนั้นๆ และตอ้งเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อใหส้อดคลอ้งตามเจตนารมยข์องประกาศฯ ดงักล่าวดว้ย  

2.5.4 คุณภาพน า้แร่ธรรมชาติ (ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป) 
           ผลวิเคราะห์ของผลิตภณัฑ์น ้ าแร่ธรรมชาติตอ้งสอดคลอ้งตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ. 2543 เร่ือง น ้ าแร่ธรรมชาติ และแสดงแร่ธาตุส าคญัท่ีเป็นคุณสมบติั
ส าหรับแหล่งน ้านั้นๆ เช่น แคลเซียม โปแตสเซียม โซเดียม ไอโอดีน เกลือไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด ์
เป็นตน้ 

2.5.5 การแสดงฉลากของน า้แร่ธรรมชาติ 
          ใหป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดง

ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุยกเวน้การใชช่ื้อน ้าแร่ธรรมชาติใหป้ฏิบติัดงัน้ี   
 ช่ือของน ้ าแร่ธรรมชาติให้แสดงแหล่งท่ีมาของน ้ าแร่ตามธรรมชาตินั้น 

เช่น น ้าแร่ธรรมชาติจากแหล่ง พบพระ (ดงันั้นตอ้งมีขอ้มูลสนบัสนุนวา่เป็นน ้าจากแหล่งใด) 
 แสดงชนิดของแร่ธาตุท่ีส าคญั เช่น แคลเซียม โปแตสเซียม ซิงค ์เป็นตน้ 

(ดงันั้นตอ้งมีผลวิเคราะห์แร่ธาตุส าคญั นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศฯ) 
    แสดงวตัถุประสงคใ์นการผา่นกรรมวิธี (ถา้มี) 
 แสดงค าเตือน เช่น “มีฟลูออไรด์” ส าหรับน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีปริมาณ

ฟลูออไรด์มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อน ้ าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร และต้องเพิ่มค าเตือน “ผลิตภัณฑ์น้ี 
ไม่เหมาะส าหรับทารกและเด็กท่ีอายุต่าํกว่า 7 ปี”  ส าหรับน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีปริมาณฟลูออไรด์
มากกวา่ 2 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร  
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 ตอ้งแสดงขอ้ความเป็นภาษาไทยมีลกัษณะถาวรเห็นชดัเจนท่ีภาชนะบรรจุ
ไม่ใช่ฝาของภาชนะบรรจุ แต่จะมีภาษาต่างประเทศดว้ยกไ็ด ้

2.5.6 การขออนุญาตผลติน า้แร่ธรรมชาติเพ่ือจ าหน่าย 
          การด าเนินการขออนุญาตผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 การขออนุญาตสถานท่ีผลิต 
1) กรณีสถานท่ีผลิตอาหารเขา้ข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้

เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตั้งแต่ 50 แรงมา้หรือเทียบเท่าหรือตั้งแต่ 50 แรงมา้ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 
50 คนข้ึนไป โดยใชเ้คร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม ผูผ้ลิตจะตอ้งยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
(แบบ อ.1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เม่ือผ่านการประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร 
พ.ศ. 2522 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแลว้ จะไดรั้บ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ซ่ึงจะระบุ"เลขประจ าสถานท่ี "จ านวน 8 หลกั และใบอนุญาต
ผลิตอาหารมีอาย ุ3 ปี โดยมีอายกุารอนุญาตถึงวนัท่ี 31 ชนัวาคม ของปีท่ีสามนบัจากปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บ
อนุญาตท่ีถือเป็นปีแรก 

2) กรณีสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ี
มีการใชเ้คร่ืองจกัรมีก าลงัรวมไม่ถึง 50 แรงมา้ และใชค้นงานไม่ถึง 50 คน ผูผ้ลิตจะตอ้งยืน่แบบค า
ขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
และหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นแบบ สบ.1 เม่ือผ่านการประเมินตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผสิต และการเก็บรักษาอาหารแลว้ ผูอ้นุญาตจะออก
ใบส าคญัเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงานตามแบบ สบ.1/1 ซ่ึงระบุ"เลขประจ าสถานท่ี" 
จ านวน 8 หลกั 

2.5.7 การขออนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 
           เป็นขั้นตอนการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารภายหลงัการไดรั้บอนุญาตผลิตอาหาร

แลว้ เม่ือผ่านการการณานุญาตผลิตภณัฑ ์จะไดรั้บ "เลขล าดบัผลิตภณัฑ"์ จ านวน 5 หลกั รวมกบั 
"เลขประจ าสถานท่ี" 8 หลกั เป็นเลข 13 หลกั เรียกว่า "เลขสารบบอาหาร" ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีน าไป
แสดงบนฉลากอาหาร การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารต้องเป็นไปตามระเบียบส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร โดยหลงัจากไดรั้บ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบส าคญัเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงานแลว้ ให้ยื่นค าขอ
แจง้รายละเอียดอาหารดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซต์ 
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ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเม่ือผูอ้นุญาตเห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นจะออกเลข
สารบบอาหาร และใบส าคัญการแจ้งรายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร โดยออกใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการอนุญาตสถานท่ีผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ กรณีใชน้ ้ าบาดาลเป็น
แหล่งน ้าดิบ แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แนวทางการอนุญาตสถานท่ีผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ กรณีใชน้ ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดิบ 

ดา้นแหล่งน ้า 
 

ดา้นกระบวนการผลิต 
 

รายงานการตรวจสอบ แหล่งน ้ าบาดาล 
โดยนกัธรณีวิยาท่ีน่าเช่ือถือ 

สถานท่ีผลิต :  ตอ้งผลิตในบริเวณแหล่ง
น ้าธรรมชาติแหล่งนั้นๆเท่านั้น  

 

ใบอนุญาตขดุเจาะน ้าบาดาล 
ใบอนุญาตใชน้ ้าบาดาล 

ผลวิเคราะห์น ้าดิบ 
-ท่ีระบุแร่ธาตุส าคัญท่ีเป็นคุณสมบัติ
ส าหรับแหล่งน ้านั้น ๆ  
- ผลวิเคราะห์ท่ีเป็นหลกัฐานหากมีการ
ปนเป้ือนสารตามพระราชบัญญัติน ้ า
บาดาล พ.ศ.2520  
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าดิบจะต้องไม่
เกินเกณฑอ์นุโลมสูงสูดตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานน ้าบาดาล 
 

มีผลวิเคราะห์เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าใตดิ้น และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (แบบท่ี199)  พ.ศ.2543 เร่ือง
น ้าแร่รรมชาติ 

การจดัสถานท่ีผลิต : ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 
199 และฉบบัท่ี 193  พ.ศ.2543 

กรรมวิธีในการผลิต : ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับท่ี 
199) พ.ศ.2543 เร่ืองน ้ าแร่ธรรมชาติ ท่ี
ระบุวา่หากจะน าไปผา่นกรรมวิธีการผลิต
ท า ไ ด้ เ พี ย ง ป รั บ ก๊ า ซ แ ล ะ ก า จั ด
สารประกอบท่ีไม่คงตัว  เ ช่น  เหล็ก 
แมงกานีส โดยวิ ธีการกรองหรือเติม
อากาศเท่านั้น 

ผลิตภัณฑ์ส า เ ร็จ รูปต้องเ ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี
199)  พ.ศ.2543 เร่ืองน ้าแร่รรมชาติ และมี
การแสดงฉลากของน ้ าแร่ธรรมชาติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับท่ี 
367) พ.ศ.2557 เร่ืองการแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ 

แนวทางการอนุญาตสถานท่ีผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ กรณีใชน้ ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดิบ 
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2.6 การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน า้แร่ธรรมชาติ 

น ้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้ าใตดิ้นไดจ้ากกระบวนการกรองโดยธรรมชาติ จึงมีคุณภาพดี
ตามแหล่งก าเนิดจากเช้ือจุลินทรีย ์และมีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็น การน ามา
บริโภคตอ้งอยู่ภายใตส้ภาพท่ีน ้ ายงัคงคุณภาพตามแหล่งน ้ า (ไม่ปนเป้ือนจุลินทรียห์รือเคมี) จึงให้
ด าเนินการท่ีแหล่งน ้ านั้นๆ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนจุลินทรียจ์ากการล าเลียงข้ึนมาจากแหล่ง
ดงักล่าว และตอ้งไม่ผา่นกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆ ยกเวน้ การปรับปริมาณก๊าช หรือ การก าจดั
สารประกอบท่ีไม่คงตัว เช่น เหล็ก แมงกานีส ก ามะถัน สารหนู กรรมวิธีท่ีใช้ต้องไม่ท าให้
สารประกอบท่ีส าคญัในน ้าแร่ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป (คู่มือส าหรับควบคุมการผลิตน ้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท น ้ าแร่ธรรมชาติ และน ้ าแข็งบริโภค , 2564) ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคท่ี์ต่างไป
จากการผลิตน ้าบริโภคท่ีมุ่งเนน้ขจดัส่ิงเจือปนในน ้าออกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.6.1 การคดัเลือกแหล่งน า้แร่ธรรมชาติ 
           แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ จะมีแร่ธาตุ

ต่าง ๆ อยูต่ามคุณสมบติัส าหรับแหล่งน ้านั้น ๆ โดยคุณภาพน ้าแร่ธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งน ้า ควรมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

 ความคงตวัของสารประกอบ คือ คงเดิมเท่าท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีการ
ปนเป้ือนหรือแต่งเติมสารเคมีใด ๆ มีการเปล่ียนแปลงดา้นประจุและอุณหภูมิตามธรรมชาติได้
เลก็นอ้ย 

 การขดุเจาะตอ้งมีขั้นตอนท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้มได ้ 
 ตอ้งผลิตในบริเวณแหล่งน ้าธรรมชาติแหล่งนั้น ๆ เท่านั้น ภายใตสุ้ขลกัษณะ

ท่ีดี ทั้งน้ีตอ้งมีการดูแลบริเวณโดยรอบบ่อบาดาลให้สะอาด มีสภาพดี มีการกั้นบริเวณไม่ให้ผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในบริเวณบ่อ 

2.6.2 การลดปริมาณจุลนิทรีย์ในน า้ดบิ (ตามความจ าเป็น) 
 น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดี ไม่ควรมีการปนเป้ือนจุลินทรีย์  โดยให้

ตรวจสอบผลวิเคราะห์น ้าดิบเพื่อพิจารณาความจ าเป็นของการลดปริมาณจุลินทรียใ์นน ้าดิบ 
 หากพบการปนเป้ือนจุลินทรียเ์กินมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ แสดงวา่การขดุ

เจาะและล าเลียงน ้ าจากแหล่งก าเนิดมาใชเ้กิดการปนเป้ือนจากชั้นผิวดิน จากอุปกรณ์ล าเลียง หรือ
จากส่ิงแวดลอ้ม ควรเพิ่มมาตรการป้องกนั เช่น การท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์ล าเลียง การ
รักษาสภาพปลอดเช้ือในท่อล าเลียงใตดิ้น เช่น การเพิ่มความดนัภายในท่อให้มากกว่าความดัน
ภายนอก (Positive pressure) 
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 กระบวนการกรองเพื่อก าจดัสารประกอบท่ีไม่คงตวับางกระบวนการมีผล
ในการลดปริมาณจุลินทรียด์ว้ย เช่น การกรองดว้ยระบบไมโครฟิสเตรชัน่ (microfiltration) หรือ 
ระบบอุลตราฟิลเตรชัน่ (ultrafltration) ไม่ใชส้ารเคมีฆ่าเช้ือ เช่น คลอรีนเพราะจะท าใหส้ารประกอบ
ส าคญัของน ้าแร่ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป 

2.6.3 กระบวนการปรับคุณภาพน า้แร่ธรรมชาต ิ
          โดยหลกัการน ้ าแร่ธรรมชาติเป็นน ้ าท่ีคุณภาพดี สามารถบริโภคไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่าน

กระบวนการใด แต่หากตอ้งมีกระบวนการผลิต กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการไดต้ามความจ าเป็น
เท่านั้น และกรรมวิธีนั้นตอ้งไม่ท าให้ปริมาณสารประกอบในน ้ าแร่ธรรมชาติ อนัเป็นตวัก าหนด
สมบติัของน ้ าแร่นั้นเปล่ียนแปลงไป กระบวนการท่ีสามารถด าเนินการได ้ไดแ้ก่ การปรับปริมาณ
ก๊าชท่ีมีอยูใ่นน ้าแร่ธรรมชาติ หรือการก าจดัสารประกอบท่ีไม่คงตวั เช่น เหลก็ แมงกานีส ก ามะถนั 
สารหนู เฉพาะวิธีต่อไปน้ี เท่านั้น 

 วิธีท าใหต้กตะกอน (decantation) 
 วิธีการกรอง (filtration) 
 อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอน หรือเร่งการกรอง ตาม

ความจ าเป็นก่อนการก าจดักไ็ด ้
กระบวนการท่ีเลือกใช้ตอ้งสามารถลดอนัตรายท่ีมีอยู่ในน ้ าดิบให้อยู่ในระดับท่ี

ปลอดภยัอยูใ่นสภาพใชง้านไดต้ลอดระยะเวลาท่ีมีการผลิตสัมพนัธ์กบัอตัราการผลิต ไม่ด าเนินการ
เกินก าลงัการผลิต จนขาดการดูแลบ ารุงรักษา (คู่มือส าหรับควบคุมการผลิตน ้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิท น ้าแร่ธรรมชาติ และน ้าแขง็บริโภค , 2564) 

2.6.4 การปรับปริมาณก๊าซ 
           การปรับปริมาณก๊าซท่ีมีอยูใ่นน ้าแร่ธรรมชาติ ท าได ้2 กระบวนการ ดงัน้ี 

 เพิ่มก๊าซให้ละลายในน ้ ามากข้ึน (aeration) เป็นกระบวนการซ่ึงท าให้น ้ า
สมัผสักบัอากาศเพื่อลดความเขม้ขน้ของก๊าซ สารบางชนิดท่ีระเหยไดแ้ละโลหะบางชนิดท่ีปนเป้ือน
อยูใ่นน ้ า เช่น ธาตุเหล็ก การเติมอากาศกระท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การท าให้น ้ าเป็นแผ่นฟิลม์หรือท า
เป็นน ้ าตก การท าเป็นเคร่ืองกีดขวางให้น ้ าไหลผ่าน การพ่นน ้ าให้สัมผสักบัอากาศ หรือพ่นอากาศ
เขา้ไปในน ้ า หรือการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาเขา้ดว้ยกนั หรือการเติมก๊าซคาร์บอนได
ออกไชด ์

 ลดก๊าซในน ้ าให้น้อยลง (deaeration) โดยปกติมีทั้งกระบวนการทางเคมี 
(Chemical method) และกระบวนการเชิงกล (Mechanical method) แต่กรณีท่ีใชก้บัน ้ าแร่ธรรมชาติ 
เพื่อมิให้กระทบต่อองคป์ระกอบตามธรรมชาติของน ้ าแร่ สามารถใชใ้ดเ้ฉพาะกระบวนการเชิงกล 
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คือกระบวนการ Deaeration โดยการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน ้ าและท าให้เกิดการก าจัดก๊าซ และ 
ออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน ้าออกไป จากทฤษฎีของ Henry's Law ซ่ึงไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
อุณหภูมิ ความดนั และความสามารถในการละลายของสารละลาย ไวด้งัน้ี 

1) ความสามารถในการละลายของก๊าซในสารละลายจะลดลง เม่ือความดนั
ของก๊าซท่ีอยูเ่หนือสารละลายลดลง 

2) ) ในความสัมพนัธ์ระหวา่ง อุณหภูมิ กบัความสามารถในการละลายของ
สารละลาย คือเม่ืออุณหภูมิของสารละลายสูงข้ึนความสามารถในการละลายของก๊าซในสารละลาย
จะลดลงและยิง่อุณหภูมิสูงจนเขา้ใกลอุ้ณหภูมิอ่ิมตวั (saturation temperature) ความสามารถในการ
ละลายกจ็ะยิง่ลดลงมากข้ึน ดงันั้น deaerator จึงใชห้ลกัการทั้งสองน้ี มาประยกุตใ์ชใ้นการก าจดัก๊าซ
ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซต ์และก๊าซอ่ืน ๆ (non-condensable gas) ออกจากน ้า 

2.6.5 การก าจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว 
           การท าให้ตกตะกอน (Decantation) สารแขวนลอยบางชนิดท่ีมีขนาดใหญ่มากกว่า 

1 ไมครอนมากหรือมีความถ่วงจ าเพาะมากกวา่น ้ า อาทิ ตะกอนดิน เศษอาหารหรือเศษอินทรียว์ตัถุ 
และจุลินทรีย ์เป็นตน้ หากปล่อยท้ิงไวส้ักพกัก็จะตกตะกอนของสารเหล่าน้ีเองลงสู่กน้ถงั และแยก
ส่วนใสออกหรือค่อยๆ ริน เป็นการตกตะกอนดว้ยวิธีธรรมชาติ 

          ในกรณีท่ีสารแขวนลอยดบ์างชนิดท่ีมีขนาด 1 ไมครอน หรือใหญ่กวา่เลก็นอ้ย หรือมี
ความถ่วงจ าเพาะน้อยกว่าน ้ าจะไม่เกิดการตกตะกอน แต่จะแขวนลอยในตัวกลางตลอดเวลา  
ไม่สามารถใชว้ิธีการตกตะกอนดว้ยวิธีธรรมชาติน้ีใด ้ในการผลิตน ้ าบริโภคมกัใชก้ารตกตะกอน
ดว้ยสารเคมี (Coagulation) โดยเติมสารเคมีบางชนิดลงไปในน ้ าเพื่อให้สารแขวนลอยท่ีมีขนาด
เลก็ๆ รวมตวักนัเป็นอนุภาคใหญ่และตกตะกอนลงมาท าใหง่้ายต่อการก าจดันั้น แต่วิธีน้ีไม่สามารถ
ใชไ้ดใ้นกระบวนการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ เน่ืองจากมีผลต่อองคป์ระกอบของน ้ าแร่ตามธรรมชาติ
ของแหล่งก าเนิด 

 การกรองกรวดทราย  โดยให้น ้ าไหลผ่านถงักรองท่ีมีชั้นของกรวดทราย 
เรียงตามขนาดท่ีพอเหมาะภายในถงั ซ่ึงเป็นการกรองก่อนท่ีจะเขา้กระบวนการกรองอ่ืน ๆ ต่อไป 
เพื่อขจดัส่ิงเจือปนทางกายภาพ เช่น ตะกอน เศษดิน ทราย และสารแขวนลอยขนาดใหญ่เท่านั้น 
อนุภาคสารแขวนลอยขนาดเล็ก และสารคอลลอยด์ไม่สามารถก าจดัออกไดด้ว้ยการกรองกรวด
ทรายการท าความสะอาดสารกรองกรวดทรายท าโดยวิธีการล้างยอ้น (Back wash) ทั้ งน้ีน ้ าแร่
ธรรมชาติท่ีสะอาดมาแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการน้ี เพราะหากดูแลท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาไม่ดีจะก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนมากข้ึน 
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 สารกรองแอนทราไซต์ เป็นสารกรองน ้ าท่ีกรองสารแขวนลอยไดม้ากกว่า
ทรายเน่ืองจากมีพื้นผิวเป็นเหล่ียมมุมซ่ึงท าใหมี้ช่องวา่งสามารถกกัเก็บสารแขวนลอยไดใ้นปริมาณ
มาก 

 สารกรองแมงกานีส มีคุณสมบติัขจดัสนิมน ้ าโดยการออกชิไดซ์เหล็กและ
แมงกานีสท่ีละลายอยู่ในน ้ าให้เปล่ียนไปอยู่ในรูปท่ีไม่ละลายน ้ าและท าหน้าท่ีเป็นสารกรองเพื่อ
กรองผลึกเหลก็และแมงกานีสท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 สารกรองคาร์บอน มีคุณสมบัติในการดูดกล่ิน สี คลอรีน แก๊ส และ
ส่ิงเจือปนในน ้าไวใ้นรูพรุน ถือเป็นการกรอง และไม่ท าใหส้ารประกอบท่ีส าคญัในน ้ าแร่ธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงไป 

 ไส้กรองใยสังเคราะห์ ท าจากโพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติในการกรอง
ส่ิงเจือปนต่างๆออกจากน ้า มีรูกรองขนาด 5-30 ไมครอน 

 การกรองดว้ยเยือ่กรองไมโครฟิวเตรชัน่ เยือ่กรองท่ีมีความละเอียดมีขนาดรู
กรอง 10 µm - 0.1 µm (100 nm) ใชใ้นการขจดัสารแขวนลอยและแบคทีเรีย แร่ธาตุส าคญัในน ้ าแร่
ธรรมชาติสามารถลอดผา่นไปได ้

2.6.6 กรรมวธีิท่ีกฎหมายไม่ก าหนดให้ใช้ในกระบวนปรับคุณภาพน า้แร่ธรรมชาต ิ
          กรรมวิธีท่ีกฎหมายไม่ก าหนดให้ใช่ในกระบวนปรับคุณภาพน ้ าแร่ธรรมชาติ 

เน่ืองจากมีผลท าใหอ้งคป์ระกอบส าคญัของน ้าแร่ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป เช่น 
 สารกรองเรชิน ท่ีมีคุณสมบติัในการดึงอนุมูลทางเคมีท่ีมีประจุบวกจากน ้ า 

โดยวิธีการแทนท่ีประจุทางเคมีท่ีผิวของเรชิน จึงน าคุณสมบติัน้ีมาใชล้ดความกระดา้งของน ้า มีผล
ท าใหอ้งคป์ระกอบของน ้าเปล่ียนแปลงไป 

 เยือ่กรองนาโนฟิลเตชัน่และเยือ่กรองอาร์โอ เป็นเยือ่กรองท่ีมีความละเอียด
ท าใหส่ิ้งปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั จุลินทรีย ์และแร่ธาตุส าคญัในน ้าแร่ ไม่สามารถลอดผา่นไป
ได ้จึงมีส่วนท าใหอ้งคป์ระกอบของน ้าเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

 การเติมโอโซน โอโซนเป็นโมเลกุลท่ีประกอบไปด้วยออกชิเจน 3 อะตอม 
เป็นตัวออกซิไดซ์ท่ีดี มีประสิทธิภาพสูงในการท าลายจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน ้ า ท าให้เชลล์เกิดการ
เปล่ียนแปลงไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัการท่ีว่าน ้ าแร่ธรรมชาติมีคุณภาพ
มาตรฐานทางดา้นจุลินทรียดี์ตามแหล่งของน ้านั้น ๆ 

 นอกจากน้ีการใช้โอโซนอาจท าให้องค์ประกอบของน ้ าแร่ธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงไป จากการท าปฏิกิริยากบัสารโบรไมด์ในน ้ าแร่ธรรมชาติ กลายเป็นโบรเมต ซ่ึงเป็น
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สารก่อกลายพนัธ์ุและอาจก่อมะเร็งในคน (องค์การอนามยัโลกก าหนดให้มีโบรเมตในน ้ าด่ืมได ้
ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน) 

 การใชรั้งสียวูี รังสียวูีช่วงความยาวคล่ืนท่ีฆ่าเช้ือไดใ้นความเขม้ท่ีพอเหมาะ 
เม่ือฉายตกกระทบบนจุลินทรีย์โดยตรงในช่วงเวลาสัมผสัท่ีเหมาะสม ล าแสงน้ีจะท าให้เกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีในเซลลแ์ละท าใหจุ้ลินทรียต์ายในท่ีสุด ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัการ
ท่ีวา่น ้าแร่ธรรมชาติมีคุณภาพมาตรฐานทางดา้นจุลินทรียต์ามแหล่งของน ้านั้น ๆ 

2.7 การวเิคราะห์คุณภาพน า้แร่ 
เกษม จันทร์แก้ว (2541) ให้ความหมายของคุณภาพน ้ าไวว้่า หมายถึง สภาวะของน ้ าท่ีมี

องคป์ระกอบของส่ิงเจือปนทั้งดา้นกายภาพ เคมี และชีววิทยาในปริมาณท่ีควรจะมีในแต่ละประเภท
ของแหล่งน ้ า ซ่ึงคุณภาพน ้ ามีความส าคญัต่อทรัพยากรน ้ าอยา่งมากกล่าวคือ การท่ีจะถือว่าคุณภาพ
น ้ าดีจะถูกก าหนดหรือสร้างมาตรฐานเพื่อการใชเ้ฉพาะอยา่ง เช่น เพื่อการบริโภคหรือเพื่อกิจกรรม
อ่ืน ซ่ึงคุณภาพน ้าประกอบดว้ย 

1) คุณภาพน ้ าทางกายภาพ หมายถึงสภาวะน ้ าท่ีมีการเจือปนของส่ิงท่ีสามารถเห็น
และสัมผสัได ้ไดแ้ก่ ความขุ่น สี กล่ิน ความน าไฟฟ้า อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน ้ า ความเป็นกรด-
ด่าง ลกัษณะตะกอน 

2) คุณภาพน ้ าทางเคมี หมายถึงสภาวะของน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนของธาตุ หรือ
สารประกอบทางเคมีให้เป็นเน้ือเดียวกัน ได้แก่ โลหะหนัก วตัถุมีพิษ ธาตุอาหาร และก๊าซ 
(สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท่ี์เจือปนในน ้า) 

3) คุณภาพน ้ าทางชีววิทยา หมายถึงสภาวะน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนส่ิงมีชีวิต ได้แก่ 
แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส พยาธิ โปรโตซวั ฯลฯ 

2.7.1 พารามิเตอร์ท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพน า้แร่และวธีิการวเิคราะห์ 
           สามารถแบ่งไดต้ามคุณลกัาณะทางดา้นกายภาพ เคมี สารพิษและแบคทีเรีย ดงัน้ี 

 คุณลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) 
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณความเข้มข้นของ

ไฮโดรเจนไอออน (H+) ในน ้า  ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0-14 น ้าท่ีดีควรมีสภาพเป็นกลาง คือมี pH เท่ากบั
หรือใกลเ้คียงกบั 7.0 โดยน ้ าท่ีมีความเป็นกรดหรือด่างสูงมกัจะใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยในการใชเ้ป็น
น ้ าด่ืม เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั น ้ าด่ืมทัว่ไปควรมี pH ระหว่าง 6.8-7.2  โดยหาก 
มีค่า pH ต ่ามาก จะท าให้เกิดการกดักร่อนท่อโลหะต่างๆ และถา้ pH สูงมากๆ จะเป็นอุปสรรคต่อ
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การใชส้ารเคมี การตกตะกอน การฆ่าเช้ือและการแกน้ ้ ากระดา้ง ช่วง pH ของน ้ าบาดาลท่ีเหมาะสม
ในการอุปโภคบริโภคตามาตรฐานน ้าบาดาลอยูร่ะหวา่ง 7.0-8.5 

วิธีการวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ าแร่มีหลายวิธี ไดแ้ก่ การใชก้ระดาษ
ลิตมสั โดยสีของกระดาษลิตมสัจะบ่งบอกความเป็นกรด-เบส  การใช้กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิ 
เคเตอร์ (Universal Indicator) จะใช้หลกัการเทียบสี เป็นวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว และสามารถอ่านค่าได้
เกือบทุกค่า pH แต่จะทราบค่าโดยประมาณเท่านั้ น และการใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่าง  
(pH Meter) เป็นเคร่ืองมือวดัค่า pH ของสารละลาย โดยใชห้ลกัการวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าของ 
อิออนระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference Electrode) กับอิเล็กโทรดส าหรับวัด (Indicator 
Electrode) ซ่ึงค่าความต่างศกัยท่ีได ้เกิดจากการวดัความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนอิออน (H+) หรือ
ไฮโดรเนียมอิอิน (H3O+) ซ่ึงจะถูกเปล่ียนใหเ้ป็นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และแสดงค่าออกมาเป็น pH 

2) ค่าการน าไฟฟ้า หรือ Electrical Conductivity  (EC) คือ ความสามารถใน
การน ากระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอ่ืนๆท่ีละลายในน ้ า ท่ีสามารถแตกตวัเป็นไอออนท่ีมีประจุ
บวกและลบได ้ไอออนอิสระเหล่าน้ีในน ้ าจะน าไฟฟ้า ดงันั้นค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าจึงข้ึนอยู่กบั
ความเขม้ขน้ของไอออน ซ่ึงท่ีมาของไอออนเหล่าน้ีมาจากความเคม็และของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(TDS) สารเคมีและโลหะหนกัท่ีเจือปนในน ้าท าใหน้ ้าสามารถน าไฟฟ้าได ้ซ่ึงทั้งหมดน้ีใชใ้นการวดั
ค่า EC ของน ้ า ซ่ึงช่วยในการระบุความบริสุทธ์ิของน ้ า ยิ่งน ้ าบริสุทธ์ิ ค่าการน าไฟฟ้ายิ่งต ่า  
(น ้าบริสุทธ์ิค่า conductivity เป็น 0)  

วิธีการวดัค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าแร่ ท าได้โดยการใช้หัววดั (probe) และ
เคร่ืองวดั (meter) โดยการใส่แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วในหัววดัซ่ึงจุ่มลงไปในน ้ า 
การลดลงของแรงดันไฟฟ้าซ่ึงเกิดจากการต้านของน ้ าจะน าไปใช้ค  านวณค่าการน าไฟฟ้าต่อ
เซนติเมตรเคร่ืองวดัจะแปลงค่าเป็นไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร และแสดงผลใหผู้ต้รวจวดัทราบ 

3) ความขุ่น  ค่าความขุ่นของน ้ าเกิดจากสารแขวนลอยในน ้ า ในรูป
สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์หรือคอลลอยดโ์ดยส่ิงเหล่าน้ีจะไปบดบงัท าใหแ้สงหกัเห เม่ือมีแสงส่อง
ผ่านท าให้มองเห็นความขุ่นในน ้ าข้ึน ความขุ่นของน ้ าจึงข้ึนอยู่กับขนาดและปริมาณของสาร
แขวนลอย การกระจดักระจายและความสามารถในการดูดซบัแสงของสารแขวนลอยเหล่านั้น ความ
ขุ่นของน ้ าเป็นดชันีคุณภาพน ้ าท่ีสังเกตเห็นไดง่้ายท่ีสุด ค่าความขุ่นจึงมีความส าคญัต่อทศันคติใน
การเลือกอุปโภคบริโภคของผูใ้ช้น ้ า ค่าความขุ่นยงัมีผลต่อต่อปริมาณสารเคมีในการปรับปรุง
คุณภาพน ้ าและประสิทธิภาพของเคร่ืองกรองน ้ า ถา้น ้ ามีค่าความขุ่นสูงจะท าให้ส้ินเปลืองสารเคมี 
ในการลดความขุ่นและท าให้เคร่ืองกรองอุดตนัเร็วมีอายกุารใชง้านสั้นลง น ้ าท่ีมีความขุ่นสูง จะท า
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ให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคลดลง โดยจุลินทรียบ์างส่วนอาจอาศยัหลบซ่อนอยูต่ามอนุภาค
แขวนลอยท าใหโ้อกาสท่ีสมัผสักบัสารเคมีท่ีฆ่าเช้ือโรคนอ้ยลง (กองวิเคราะห์น ้าบาดาล , 2552) 

วิธีการวดัค่าความขุ่นของน ้ าแร่ท าไดโ้ดยใช้เคร่ืองวดัความขุ่น (Turbidity 
Meter) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัความใสของน ้า น ้าท่ีมีความขุ่นมากจะมืดมวัหรือทึบแสง ในขณะ
ท่ีน ้ าท่ีมีความขุ่นต ่ามากจะใสหรือโปรงแสง โดยหน่วยท่ีท่ีไดจ้ากวดัค่าความขุ่นจะอยูใ่นรูปหน่วย 
NTU (Nephelometric Turbidity Units) ซ่ึง 1 NTU มีค่าเท่ากบั 1 มิลลิกรัม ของความขุ่น (formazin) 
ในน ้า 1 ลิตร 

4) สี  (colour) โดยทัว่ไปสีของน ้ าตามธรมชาติเกิดจากการสลายตวัของ
สารอินทรียว์ตัถุ เช่น ตน้หญา้ พืชน ้ า หรือใบไมท่ี้เน่าเป่ือยทบัถมกนั จึงมีสีน ้ าตาลปนเหลืองหรือ 
สีชาเป็นสารพวกแทนนิน กรดฮิวมิก นอกจากน้ีสีอาจเกิดจากการปนเป้ือนจากอุตสาหกรรมท่ีมีสี  
สีของน ้ าจะมี 2 ชนิดดว้ยกนัคือ สีปรากฏ (apparent color) คือสีท่ีเกิดจากสารแขวนลอยต่างๆ ซ่ึง
สามารถแยกออกไปได ้เม่ือก าจดัสีปรากฏออกไปแลว้จะเห็นสีจริงของน ้ า และสีจริง (true color ) 
เกิดจากสารละลายเป็นเน้ือเดียวกับน ้ า ก าจัดออกไปยากสีชนิดน้ีเกิดจากการย่อยสลายของ
สารอินทรีย ์ถึงแมว้า่สีท่ีเกิดโดยธรรมชาติจากการยอ่ยสลายของพืชต่างๆ จะไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ 
แต่กมี็ผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภค (กองวิเคราะห์น ้าบาดาล , 2552) 

วิธีการวดัค่าสีของน ้ าแร่มีหลายวิธี เช่น วิธีการวดัสีโดยการเปรียบเทียบ
แพลทตินัมโคบอลต์เป็นวิธีการวดัสีของน ้ าบริโภค น ้ าเสีย โดยการวดัสีของแพทตินัมโคบอลต์
มาตรฐานดว้ยการวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 475 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ืองสเปกโตโฟโต
มิเตอร์ หน่วยสีท่ีวดัไดเ้ป็น color unit เป็นตน้ 

 คุณลกัษณะทางเคมี (Chemical characteristics) 
1) แคลเซียม (Calcium)  เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซ่ึงมีสัญลกัษณ์เป็น Ca มี

เลขอะตอมเป็น 2 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนักประเภทอะคาไลท่ีมีสีเทาอ่อน มกัถูกใช้เป็นสาร 
รีดิวซ่ิงเอเจน้ตใ์นการสกดัธาตุทอเรียม เซอร์โคเนียม และยูเรเนียม แคลเซียมอยู่ในกลุ่ม 50 ธาตุท่ี 
มีมากท่ีสุดบนเปลือกโลก มีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีระวิทยาของเซลล์และ
การยืดหดตวัของกลา้มเน้ือ แคลเซียมมีพื้นดินเป็นแหล่งรองรับจะถูกพืชดูดไปใชเ้ป็นประโยชน์
และสตัวกิ์นพืชกไ็ดรั้บสารประกอบแคลเซียมเขา้ไปดว้ย เม่ือสตัวแ์ละพืชตาย แคลเซียมกจ็ะกลบัลง
สู่ดินอีก โดยแคลเซียมจะเป็นองคป์ระกอบของกระดูกและฟัน ช่วยรักษาสมดุลด่างในร่างกายและ
ช่วยป้องกนัการเกิดโรคกระดูกพรุน 

วิ ธีการวัดค่าแคลเซียมในน ้ าแร่ ใช้วิ ธี  EDTA titrimetric method หรือ 
Complexometric method โดยสารละลาย disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate (Na2EDTA) 
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ท าปฏิกิริยากับแคลเซียม โดยมี murexide เป็น indicator ท่ี end point สารละลายจะมีสีม่วง การ
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาร่วมของแมกนีเซียม โดยควบคุมความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
แมกนีเซียมจะตกตะกอน 

2) แมกนีเซียม (Magnesium) เป็นธาตุในตารางธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์ Mg และ
เลขอะตอม 12 แมกนีเซียมเป็นธาตุท่ีมีอยู่มากเป็นอนัดบั 8 และเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก
ประมาณ 2% และเป็นธาตุท่ีละลายในน ้าทะเลมากเป็นอนัดบั 3 โลหะอลัคาไลเอิร์ธตวัน้ีส่วนมากใช้
เป็นตวัผสมโลหะเพื่อท าโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม  โดยแมกนีเซียมมีความส าคญัต่อการ
ท างานของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ เป็นธาตุท่ีช่วยใหผ้อ่นคลายความเครียดได ้และยงัเป็นส่วน
ในการช่วยการเปล่ียนแปลงน ้ าตาลในเลือดให้เป็นพลงังานอีกดว้ย หากร่างกายขาดแมกนีเซียม  
จะส่งผลใหภู้มิคุม้กนัป้องกนัระบบกลา้มเน้ือและระบบยอ่ยอาหารอาจท างานผิดปกติ 

วิธีการวดัค่าแมกนีเซียมในน ้าแร่ ใชว้ิธี Calculation method โคยค านวณจาก
ค่าความกระดา้งทั้งหมดและค่าแคลเซียมในน ้า 

3) โซเดียม (Sodium) เป็นธาตุในตารางธาตุซ่ึงมีสัญลกัษณ์ Na มีหมายเลข
อะตอม 11 โซเดียมเป็นโลหะอ่อน มีลกัษณะเป็นไข มีสีเงิน และอยูใ่นกลุ่มโลหะแอลคาไล โซเดียม
มีมากในสารประกอบทางธรรมชาติ (โดยเฉพาะแฮไลต)์ โซเดียมท าปฏิกิริยาไดว้่องไวมาก ให้เปลวไฟ 
สีเหลือง ออกซิไดส์ในอากาศท าปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับโซเดียมท าให้เกิดเปลวไฟและยงัท า
ปฏิกิริยาอยา่งรุนแรงกบัน ้าจนเกิดการระเบิดได ้จึงจ าเป็นตอ้งเกบ็อยูใ่นน ้ามนัเพื่อใหไ้ม่เกิดอุบติัเหตุ 
โซเดียมเป็นเกลือแร่ชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการควบคุมสมดุลน ้ าและของเหลวในร่างกาย  
ซ่ึงสามารถควบคุมระบบความดนัโลหิต การท างานของเซลลป์ระสาทและกลา้มเน้ือ ตลอดจนถึง
การดูดซึมสารอาหารและเกลือแร่ในไตและล าไส้เล็ก โซเดียมพบในอาหาร เน้ือสัตว ์อาหารจาก
ธรรมชาติ 

วิธีการวดัค่าโซเดียมในน ้าแร่การวดัค่าโซเดียมในน ้าสามารถท าไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่ การวดัดว้ยเคร่ืองเฟลมโฟโตมิเตอร์ (flame photometer) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ความร้อนจาก
เปลวไฟกระตุน้ให้อะตอมปล่อยพลงังานแสง ซ่ึงสามารถใชแ้หล่งพลงังานจากภายนอก เช่น ความ
ร้อนจากเปลวไฟ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถวดัค่าโซเดียมไดจ้ากการวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า
ของอิออนระหว่างอิเล็กโทรดอา้งอิง (Reference Electrode) กบัอิเล็กโทรดส าหรับวดั (Indicator 
Electrode) เป็นตน้ 

4) โพแทสเซียม (Potassium) เป็นธาตุเคมีในกลุ่มโลหะ มีเลขอะตอม 19 
สัญลักษณ์ K โพแทสเซียมเป็นโลหะอัลคาไล เป็นผงสีขาว-เงินอ่อน ๆ ในธรรมชาติมักเป็น
สารประกอบร่วมกับธาตุอ่ืนเพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก สามารถออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็ว 
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ในอากาศ มีสมบติัทางเคมีใกลเ้คียงกบัโซเดียม โพแทสเซียมมีประโยชน์ในช่วยควบคุมสมดุลของ
น ้าในร่างกายและช่วยใหก้ารท างานของหวัใจเตน้เป็นปกติ ช่วยลดความดนัโลหิตช่วยก าจดัของเสีย
ต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นตน้ 

วิธีการวดัค่าโพแทสเซียมในน ้ าแร่ การวดัค่าโพแทสเซียมในน ้ าสามารถ 
ท าไดเ้ช่นเดียวกบัการวดัค่าโซเดียม ดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองเคร่ืองเฟลมโฟโตมิเตอร์ 
(flame photometer) การวัดด้วยอิเล็กโทรดเพื่อว ัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของอิออนระหว่าง
อิเลก็โทรดอา้งอิง (Reference Electrode) กบัอิเลก็โทรดส าหรับวดั (Indicator Electrode) เป็นตน้ 

5) ซัลเฟต (Sulfate) เป็นเกลือของกรดซัลฟิวริก โดยซัลเฟตไอออนเป็น
แอนไอออนหลายอะตอม ท่ีมีสูตรเอมพิริคลั SO4

2- และมีมวลโมเลกุล 96.06 ดาลตนั ประกอบดว้ย
อะตอมก ามะถนัอยูต่รงกลางและมีอะตอมออกซิเจน 4 อะตอมลอ้มรอบเรียงกนัเป็นรูปทรงส่ีหนา้ 
อะตอมก ามะถนัมีภาวะออกซิเดชนั +6 และอะตอมออกซิเจนทั้งส่ีมีภาวะออกซิเดชนั -2 โดยซลัเฟต
ไอออนมี 2 ประจุลบ และมีคู่กรดคือ ไบซลัเฟตไอออนหรือไฮโดรเจนซลัเฟตไอออน (HSO4

-) ซ่ึงมี
คู่กรดต่อไป คือกรดซัลฟิวริก (H2SO4) สารซัลเฟตอินทรียอ์าทิไดเมทิลซัลเฟตเป็นสารประกอบ 
โควาเลนตแ์ละเอสเทอร์ของกรดซัลฟิวริก ซัลเฟต(หรือสารประกอบซัลเฟต)  แร่ซัลเฟตในน ้ าแร่
นั้นจะช่วยกระตุน้ใหต้บัอ่อนของเราท างานไดดี้ข้ึน ส่งผลใหร้ะบบทางเดินอาหารดีข้ึน และต่อเน่ือง
ไปถึงการขบัถ่าย ท าใหไ้ม่เกิดอาการทอ้งเสียหรือทอ้งผกู 

วิธีการวดัค่าซลัเฟตในน ้าแร่สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การวิเคราะห์ดว้ยวธีิ 
Turbidimetric Method (4500-SO4 E. Turbidimetric Method) ไอออนของซัลเฟต (SO4

2-) เกิดจาก
การท าให้ตกตะกอนโดยแบเรียมคลอไรด์ (BaCl2) ในสภาวะกรด โดยการจบัตวักนัเป็นผลึกของ
แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ท่ีมีขนาดเท่ากนั การดูดกลืนแสงของแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) วดัโดยใช ้
Spectrophotometer และสามารถหาความเขม้ขน้ของไอออนของซัลเฟต (SO4

2-) ไดจ้ากการอ่านค่า
การดูดกลืนแสงเทียบกับ Standard curve และยงัหาค่าซัลเฟตได้จากการวัดด้วยเคร่ือง Auto 
Analyzer ซัลเฟตในตวัอย่างน ้ าจะท าปฏิกิริยากบัแบเรียมคลอไรด์ (BaCl2) ในสภาวะท่ีเป็นกรด  
(pH 2.5-3.0) ได้เกลือแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ส่วนแบเรียมท่ีเหลือจากการท าปฏิกิริยาก็จะท า
ปฏิกิริยากับ Methylthymol blue (C37H40N2O13S) ในสภาวะท่ีเป็นด่าง (pH 12.5-13.0) เ กิดเป็น 
สารประกอบ chelate สีน ้ าเงิน ในการหาปริมาณซัลเฟตในน ้ า ด้วยเคร่ือง Auto Analyzer จะวดั 
สีของ methylthymol blue ซ่ึงมีสีเทาท่ีเหลือจากการท าปฏิกิริยากับแบเรียมท่ีความยาวคล่ืน 460  
นาโนเมตร ซ่ึงจะสมมูลกบัปริมาณซลัเฟตท่ีมีอยูใ่นน ้า 

6) คลอไรด์ (Chloride) เป็นไอออนของคลอรีนเป็นไอออนลบมีมวล
โมเลกุล 35.45 g.mol -1 มีสูตรทางเคมีคือ Cl- สร้างข้ึนมาจากการท่ีคลอรีนไดรั้บอิเล็กตรอนหรือ
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สารประกอบ เช่น ไฮโดรเจนคลอไรด์ละลายในน ้ าหรือตวัท าละลายมีขั้วอ่ืน ๆ สามารถพบไดใ้น
เกลือคลอไรด์ เช่น โซเดียมคลอไรด์ ซ่ึงเป็นสารท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เกลือคลอไรด์มกัจะ
สามารถละลายน ้ าได ้คลอไรด์มีหนา้ท่ีหลกัในการรักษาสมดุลของ cation และ anion ในของเหลว 
นอกเซลล ์(extracellularfluid) ควบคุมองคป์ระกอบของเลือด น ้ าลาย เพื่อรักษาสภาวะของร่างกาย 
ให้คงท่ี คลอไรด์นั้นมีหนา้ท่ีส าคญั คือเป็นส่วนประกอบในน ้ าย่อยจากกระเพาะโดยอยู่ในรูปของ
กรดเกลือ (HCL) เพื่อท าใหส้ภาพในกระเพาะอาหารเป็นกรด 

วิธีการวัดค่าคลอไรด์น ้ าแร่ การวัดค่าคลอไรด์สามารถท าได้โดยวิธี 
Argentometric Method ตาม  Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, 
AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, part 4500-CIB เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ได ้โดย
การไทเทรตน ้ าตวัอย่างกบัสารละลายมาตรฐาน AgNO3 โดยใช้ K2CrO4 เป็นอินดิเคเตอร์ ท่ีจุดยุติ
ตะกอนจะเร่ิมเป็นสีอิฐ (reddish-brown) ในสารละลายสีเหลือง 

7) คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต (Carbonate and Bicarbonate) มีสูตรทาง
เคมีคือ CO3

2- และ HCO3  สภาพความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน ้า ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากคาร์บอเนต
และไบคาร์บอเนตท่ีละลายอยู ่Alkalinity เป็นตวัช่วยควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยู่ดว้ย กล่าวคือถา้ในน ้ านั้นมีคาร์บอนไดออกไซด์
ละลายอยู่มากและจ านวนของไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตน้อย คาร์บอนไดออกไซด์จะท า
ปฏิกิริยากบัน ้าใหก้รดคาร์บอนิก ท าใหน้ ้ ามีฤทธ์ิเป็นกรดมาก แต่ถา้มีไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนต
อยู่มากกรดคาร์บอนิกก็จะเขา้ท าปฏิกิริยากบัไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนต ท าให้ไดค้วามกระดา้ง
แทนและลดความเป็นกรดของน ้าลง  Alkalinity มีอยู ่2 ประเภท คือ Carbonate alkalinity ในน ้าท่ีมี 
pH มากกว่า 8.2 และBicarbonate alkalinity ในน ้ าท่ีมี pH ตั้ งแต่ 4.5-8.2 เน่ืองจากค่า pH ในน ้ า 
บาดาลจะอยูร่ะหวา่ง 6.7-7.2 ดงันั้น ส่วนใหญ่จะอยู ่ในรูปของ Bicarbonate alkalinity  

วิธีการวดัค่าคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตในน ้ าแร่ท าไดโ้ดยการไตเตรท 
ตวัอย่างน ้ ากบัสารละลายมาตรฐานของกรดแก่ (strong acid) เช่น H2SO4 หรือ HCL โดย end point 
ของ carbonate ท่ีใช้ phenolphthalein เป็น indicator จะอยู่ท่ี pH 8.3  titrate จนสีชมพูหายไป และ 
bicarbonate ท่ีใช ้methyl orange เป็น indicator จะอยูท่ี่ pH 4.5 จะปรากฏสีส้มอ่อน 

8) ฟลูออไรด์ (Fluoride) เป็นไอออนลบขององค์ประกอบฟลูออรีน
สัญลักษณ์ของธาตุฟลูออรีนคือ เอฟ ฟลูออไรด์มักเขียนเป็น F- ซ่ึงย่อมาจากแอนไอออนของ
ฟลูออรีนท่ีมีประจุไฟฟ้า -1 สารประกอบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินทรียห์รืออนินทรียท่ี์มีฟลูออไรด ์
อิออนเรียกอีกอย่างว่า ฟลูออไรด์ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ CaF2 (แคลเซียมฟลูออไรด์) และ NaF (โซเดียม
ฟลูออไรด์) ไอออนท่ีมีฟลูออไรด์อิออนเรียกในท านองเดียวกนัว่าฟลูออไรด ์เช่น bifluoride, HF2

 - 
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ฟลูออไรดเ์ป็นแร่ธาตุชนิดหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัฟันผ ุฟลูออไรดพ์บไดต้ามธรรมชาติ 
ทั้งในดิน หิน น ้ า โดยเฉพาะน ้ าบาดาลและในอาหาร ขณะเดียวกนัฟลูออไรด์สามารถท่ีท าให้เกิด
อนัตรายหากไดรั้บในปริมาณท่ีมากเกิน เช่น การกลืนยาสีฟันฟลูออไรดห์รือยาบว้นปากฟลูออไรด ์ 
การด่ืมน ้าท่ีมีปริมาณฟลูออไรดม์ากเกินไป ซ่ึงการเกิดพิษฟลูออไรด ์แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคือ การเกิด
พิษชนิดเฉียบพลนั เกิดจากการรับประทานฟลูออไรด์เกินขนาดในคร้ังเดียว ซ่ึงจะมีอาการรุนแรง
เพียงใดข้ึนกับปริมาณฟลูออไรด์ท่ีได้รับเข้าไป อาการท่ีพบมีตั้งแต่คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
ท้องเสีย จนกระทั่งเสียชีวิตได้และการเกิดพิษชนิดเร้ือรัง เกิดจากการรับประทานฟลูออไรด ์
ในขนาดท่ีสูงกว่าขนาดท่ีเหมาะสม ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาการท่ีแสดงออกข้ึนกับปริมาณ
ฟลูออไรดแ์ละระยะเวลาท่ีไดรั้บเขา้ไป อาการท่ีพบส่วนใหญ่ คือฟันตกกระ และอาจมีผลต่อกระดูก
ท าให้ปวดขอ้มือ ขอ้เทา้ ถา้เป็นมากจะลุกลามไปยงักระดูกสันหลงั ท าให้ไม่สามารถเคล่ือนไหวได ้
ท าใหห้ายใจล าบากและเสียชีวิตได ้มกัพบในผูท่ี้ด่ืมน ้าบาดาลในภาคเหนือ 

วิ ธีการวัดค่าฟลูออไรด์ในน ้ าแร่ ท าโดยการใช้หลักการ fluoride ion 
selective electrode (Thermo Scientific Orion fluoride ion selective electrode) 

9) ไนเตรท (Nitrate) สารประกอบไนโตรเจนท่ีส าคญัในน ้า อยา่งหน่ึงกคื็อ 
ไนเตรท ( NO3

-) ซ่ึงพืชสามารถน าไปใช้ในการสร้างโปรตีน เพื่อใช้เป็นอาหารของคนและสัตว์
ต่อไป ไนเตรทเกิดจากการท่ีส่ิงมีชีวิตปล่อยของเสียซ่ึงมีสารประกอบไนโตรเจนออกมา และเม่ือ
ส่ิงมีชีวิตตายลงโปรตีนภายในส่ิงมีชีวิตจะถูกยอ่ยสลายเปล่ียนเป็นแอมโมเนียซ่ึงพืชน าไปใชใ้นการ
สร้างโปรตีนได ้ถา้มีปริมาณมากเกินความตอ้งการแอมโมเนียจะถูกออกซิไดส์โดยแบคทีเรียไปเป็น
ไนไตรทแ์ละไนเตรทต่อไป  ในน ้าผวิดินจะพบไนเตรทในปริมาณนอ้ยมกัต ่ากวา่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนโตรเจน และอยา่งสูงไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตรไนโตรเจน แต่ส าหรับน ้าบาดาลอาจมีไนเตรทสูง
ตั้งแต่ 0 – 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตรไนโตรเจน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ ไนเตรทนอกจากเขา้สู่
แหล่งน ้ าจากการเน่าเป่ือยของส่ิงมีชีวิตแลว้ ยงัมาจากปุ๋ยท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมและน ้ าเสียอีกดว้ย 
น ้ า ท่ี มีปริมาณไนเตรทสูงเกินไปอาจท าให้ เด็กทารกเกิดโรค Methemoglobinemia ดังนั้ น  
จึงก าหนดให้น ้ าด่ืมไม่ควรมีไนเตรทเกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร Nitrite (NO2) เป็นสารประกอบ
ไนโตรเจนชนิดหน่ึง ซ่ึงไม่มีเสถียรภาพและเกิดข้ึนเป็นสาร intermediate ระหว่างเกิดปฏิกิริยา 
Nitrification (NH3 ไปเป็น NO3) และ Denitrification (NO3

- ไปเป็น N2(g))  
วิธีการวดัค่าไนเตรทในน ้ าแร่การหาความเขม้ขน้ของ Nitrite จะใชว้ิธีเทียบ

สี  ซ่ึ ง เ กิดจากการ ท่ี  NO2
-  จับตัวกับ  Sulfanilamide และ  N-(1– naphthly) – ethylenediamine 

dihydrochloride ได้สีม่วงแดง การวดัสีด้วยเคร่ือง Spectrophotometer จะเหมาะสมกับช่วงความ
เขม้ขน้ระหวา่ง 10 ถึง 1000 µg NO2N/L โดยท่ีความเขม้ขน้ 2.25 µg NO2

-  N/L เหมาะส าหรับการวดั
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ด้วย cuvette ท่ีมีขนาดทางเดินแสง 1 เซนติเมตร ท่ี 543นาโนเมตร การวิเคราะห์ Nitrate (NO3)  
มีดว้ยกนัหลายวิธี แต่วิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว ก็คือการเทียบสีดว้ยสาร Sodium salicylate ซ่ึงจบักบั 
NO3

- ไดสี้เหลือง 
10)   ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความกระด้างในน ้ าเป็นผล

เน่ืองมาจาก Ca, Mg ท่ีละลายอยู ่ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบต่างๆ กนั ไอออนบวกท่ีอาจเป็นผลท าใหเ้กิด
ความกระด้างได้มีอยู่หลายตัวด้วยกัน กล่าวคือ Ca, Mg, Fe, Mn, Sr, Na ในขณะท่ีไอออนลบ 
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ HCO3 , SO4 , NO3 , Cl โดยความกระดา้งสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความ
กระด้างชั่วคราว (Temporary or Carbonate hardness) หมายถึง ความกระด้างท่ีเกิดจากเกลือของ
พวกไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตรวมกบัธาตุแคลเซียมหรือธาตุแมกนีเซียม ความกระดา้งชัว่คราว
สามารถก าจดัออกจากน ้าไดไ้ดด้ว้ยการตม้น ้าเพื่อใหเ้กิดตะกรันของเกลือแคลเซียมคาร์บอเนต และ
ความกระดา้งถาวร (Permanent or Non-carbonate hardness) หมายถึง ความกระดา้งของน ้ าท่ีเกิด
จากเกลือของพวกซัลเฟตหรือเกลือของคลอไรด์ รวมตวักับธาตุแคลเซียมหรือธาตุแมกนีเซียม  
ความกระดา้งแบบน้ีไม่สามารถท่ีจะลดลงไดโ้ดยการตม้ธรรมดา (นวลปราง นวลอุไร ,2556) 

วิธีการวดัค่าความกระดา้งทั้งหมดในน ้าแร่ ท าไดโ้ดยวิธี EDTA Titrimetric 
Method และใช้อีริโอโครมแบล็คที (EriochromeBlack T, EBT) เป็นอินดิเคเตอร์ อาศยัหลกัการ 
คือ เม่ือเติมอิริโอโครมแบลคทีลงไปในตวัอยา่งน ้าท่ีมี Ca2+,  Mg2+ และอิออนอ่ืนๆท่ีท าใหเ้กิดความ
กระดา้งในสภาวะท่ีเป็นด่าง (pH ประมาณ 10 ± 0.1) Ca2+,  Mg2+และอิออนอ่ืน  ๆจะจบักบัอิริโอโครมแบลค
ทีเกิดเป็นสารเชิงช้อนสีม่วงแดง เม่ือน าไปไตเตรทกับ EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid 
dihydrate, EDTA) มี Ca2+,  Mg2+ และอิออนอ่ืนๆ จะรวมตัวกับอีดีทีเอเกิดเป็น chelated soluble 
complex ซ่ึงคงตวักว่าสารเชิงซ้อนแรก เม่ืออีดีทีเอรวมตวักบัไอออนดงักล่าวหมด จะปล่อยอิริโอโครม
แบลคทีเป็นอิสระ สีของสารละลายจะเปล่ียนจากสีม่วงแดงเป็นสีน ้ าเงินแสดงว่าถึงจุดยุติ (end 
point)  

11)  ปริมาณสารทั้ งหมดท่ีละลายได้ในน ้ า (Total Dissolved solids) นิยม
เรียกว่า Total DissolvedSolid, TDS เป็นของแข็งท่ีละลายอยู่ในน ้ า ไม่สามารถมองเห็นของแข็ง
ประเภทน้ีได ้น ้ าท่ีมีค่า TDS สูงๆ อาจมีความใสมากก็ได ้ปริมาณสารเคมีหรือแร่ธาตุต่างๆ ท่ีละลาย
อยู่ในน ้ าเม่ือรวมกนัทั้งหมดก็จะเป็นค่า TDS ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร โดยอาจประกอบดว้ยทั้ง
สารอินทรีย ์และสารอนินทรีย ์ค่า TDS โดยมากจะมาจากสารอนินทรียท่ี์มาจากแร่ธาตุต่างๆ ซ่ึง
ละลายอยู่ในน ้ า โดยปริมาณของแข็งทั้ งหมดท่ีละลายได้ในน ้ า หมายถึง ปริมาณสารทั้ งหมด 
ท่ีละลายอยู่ในน ้ า โดยรวมถึงสารท่ีไม่แตกตวัในน ้ านั้นดว้ย ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายไดใ้นน ้ า  
มีความสัมพนัธ์กับค่าการน าไฟฟ้าของน ้ านั้น น ้ าท่ีมีปริมาณสารละลายอยู่มากจะน าไฟฟ้าไดดี้  
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น ้าท่ีมีปริมาณสารละลายอยูน่อ้ยจะน าไฟฟ้าไดน้อ้ย แต่การน าไฟฟ้านอกจากจะข้ึนอยูก่บัชนิดของ
สารท่ีละลายอยูใ่นน ้านั้นดว้ยเพราะสารหรือไอออนต่างชนิดกนัจะน าไฟฟ้าไดไ้ม่เท่ากนั โดยทัว่ไป
แลว้ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายอยูใ่นน ้าจะค านวณไดจ้ากค่าการน าไฟฟ้าคูณดว้ย 0.65 โดยปริมาณ
สารทั้งหมดท่ีละลายในน ้าจะใชพ้ิจารณาถึงคุณภาพน ้าไดใ้นระดบัหน่ึง 

วิธีการวดัค่าปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายไดใ้นน ้ าแร่ เม่ือน าตวัอย่างน ้ าท่ี
กรองแลว้ทราบปริมาตรท่ีแน่นอนใส่ลงในถว้ย (dish) ท่ีมีค่าน ้ าหนกัคงท่ี แลว้น าไประเหยให้แห้ง
บน water bath จากนั้นน าไปอบในตูอ้บอุณหภูมิคงท่ี 180°C แลว้ชัง่หาน ้ าหนกัของตะกอนท่ีเหลือ 
เม่ือค านวณจะไดค่้าปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้ 

 คุณลกัษณะท่ีเป็นพิษหรือกลุ่มโลหะหนกั (Heavy Metal) 
             โลหะหนกั คือ ธาตุท่ีมีความถ่วงจ าเพาะมากกวา่ 5 เท่าตวัข้ึนไป มีความหนา

แน่เกินกว่า 5 g/cm3 มีการสลายตวัค่อนขา้งช้าท าให้สะสมและตกคา้งในธรรมชาติไดน้าน และ
โลหะหนกัเป็นธาตุท่ีมีเลขอะตอมอยู่ระหว่าง 23-92 อยู่ในคาบ 4-7 ของตารางธาตุ คุณสมบติัทาง
กายภาพของโลหะคือ มีเลขออกซิเดชัน่ไดห้ลายค่าเพราะฉะนั้น โลหะสามารถรวมกบัสารอ่ืนๆ จน
กลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน มีความเสถียรมากกวา่โลหะอิสระ โลหะหนกัเหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้
ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เม่ือแพร่กระจายในส่ิงแวดลอ้มอาจจะปนเป้ือนใน ดิน น ้ า อากาศ
และพืช จะเขา้สู่ร่างกายมนุษยแ์ละเป็นอนัตรายได ้โลหะหนกัเป็นสารพิษชนิดหน่ึงทีมีความเป็นพิษ
ต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย ์(Elder J.T, 
1988 ) เช่น เกิดจากการผุพงัของหินดิน แร่ โรงงนอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่ สารเคมีปราบ
ศตัรูพืช ปุ๋ยเคมี เป็นเหตุใหโ้ลหะหนกัเกิดกระจายอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม ในท่ีสุดกจ็ะลงสู่แหล่งน ้าท าให้
เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในแหล่งน ้ า สะสมในห่วงโซ่อาหาร มนุษยไ์ดรั้บโลหะต่างๆเขา้สู่
ร่างกายไดโ้ดยทางตรงและทางออ้ม เช่น ไดส้ัมผสั การหายใจ บริโภคผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว ์(สุรภี 
โรจน์อารยานนท์, 2530)โลหะหนักท่ีเป็นมลพิษท่ีส าคญัและมีผลต่อสุขภาพอนามยั (สารานุกรม
ธาตุ, 2525)  มีดงัน้ี 

1) ตะกัว่ ( Lead ) เป็นโลหะหนกัในหมู่ IVA ของตารางธาตุมีเลขอะตอม 
82 น ้ าหนักอะตอม 207.19 มีจุดหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 327 องศาเซลเซียส และจุดเดือดท่ีอุณหภูมิ 
1,737 องศาเซลเซียส ใชใ้นการสังเคราะห์สารประกอบ Tetraethyllead มีสูตรเคมีคือ Pb ( C2 H5 )4 
เป็นสารเคมีท่ีใชเ้ติมในน ้ามนัเบนซิน เพื่อเพิ่มเติมค่าออกเทนในน ้ามนัใชใ้นแบตเตอร่ีรถยนต ์ท่ีใช้
โดยทัว่ไปเป็นเซลล์กลัป์วานิกท่ีใช้โลหะตะกัว่เป็นขั้วลบและออกไซด์ของโลหะตะกัว่ ( PbO2 ) 
เป็นขั้วบวก ถา้ร่างกายคนไดรั้บตะกัว่เขา้ไปสะสมในระบบเลือดมากกว่า 0.8 ppm จะเกิดอาการ 
เป็นพิษอย่างเฉียบพลนั คือจะมีอาการปวดทอ้งอย่างรุนแรงเกิดอาการช็อค ต่ืนเตน้ง่าย ความจ า 
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เส่ือม และท าอนัตรายไต น ้ าตามธรรมชาติจะไม่มีตะกั่วปนเป้ือน ยกเวน้เกิดการปนเป้ือนจาก
กิจกรรมต่างๆของมนุษย ์น ้าท่ีมีตะกัว่ละลายอยูไ่ม่มากนกักอ็าจเป็นอนัตรายต่อการบริโภคไดเ้พราะ
ตะกั่วมีฤทธ์ิสะสมท าให้กลายเป็นโรคพิษตะกัว่ ซ่ึงจะส่งผลต่อสมองและระบบประสาท (กอง
วิเคราะห์น ้าบาดาล , 2552) 

2) แคดเมียม (Cadmuim) เป็นโลหะหนักในหมู่ IIB ของตารางธาตุมีเลข
อะตอม 48 น ้ า หนกัอะตอม 112.40 จดัเป็นโลหะอ่อน มีลกัษณะสีขาวปนน ้าเงิน ถา้ท้ิงไวใ้นอากาศ
ท่ีช้ืนจะเปล่ียนเป็นสีคล ้า ปกติจะมีความเหนียวมาก จะมีความเปราะเพิ่มข้ึนท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส ใช้เคลือบผิวของโลหะอ่ืนๆ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า สามารถต่อต้านการผุกร่อนได้ดี  
ถา้สะสมแคดเมียมในร่างกายในปริมาณสูงจะท าให้คนหรือสัตวเ์ป็นหมนัและมะเร็งได ้ท าให้เกิด
โรคความดนัสูงเป็นอนัตรายต่อไตและตบั และท าใหไ้ตผดิปกติได ้

3) โครเมียม (Cromuim) เป็นโลหะหนักในหมู่ VIB ของตารางธาตุ มีเลข
อะตอมเท่ากบั 24 น ้าหนกัอะตอมเท่ากบั 51.996 มีลกัษณะเป็นโลหะสีขาวปนน ้าเงิน แขง็แต่เปราะ 
มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดท่ีอุณหภูมิสูง ใชท้ าโลหะเจือผสมกบัโลหะอ่ืนๆ เช่น เหลก็ และนิกเกิล 
ผลิตเหล็กปลอดสนิม (stainless steel) ใชเ้คลือบโลหะเพื่อป้องกนัการผุกร่อน โลหะโครเมียมท่ีมี
ความเป็นพิษจะอยูใ่นรูปโครเมียมเฮกซะวาเลนส์อิออน (Cr6+)  เม่ือเขา้สู่ร่างกายในปริมาณท่ีเป็นพิษ
จะท าใหเ้กิดอาการอาเจียน ถา้สมัผสันานจะเกิดแผลพพุองได ้

4) สารหนู (Arsenic) มีเลขอะตอม 33 เป็นธาตุท่ี 3 ของหมู่ V5 ในตารางธาตุ 
จดัเป็นก่ึงโลหะ น ้ าหนักอะตอม 74.9216 amu พบในรูปของสารประกอบกระจายอยู่ทัว่ไปใน
ธรรมชาติเปลือกโลกของเรามีสารหนู 5 กรัมต่อตนั สารหนูส่วนใหญ่ใชเ้ตรียมสารเคมีใชผ้สมกบั
โลหะ เช่น ผสมกบั Pb (As 0.5 ถึง 2%) ในการผลิตกระสุนปืนและแผ่นตะกัว่ของหมอ้แบตเตอร่ี
เป็นพิษอย่างแรง ความเป็นพิษจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนกับว่ามันอยู่ในรูปธาตุอิสระหรือ
สารประกอบ และชนิดของสารประกอบ สารหนูอาจมีมากในน ้ าตามธรรมชาติบางพื้นท่ี เน่ืองจาก
การไหลของน ้ าผ่านชั้นดินชั้นหินท่ีมีสารหนู หรืออาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์สารหนูมีความ
เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าใหเ้กิดมะเร็งผวิหนงั 

5) ปรอท (Mercury)  มีเลขอะตอม 80 เป็นธาตุท่ี 3 ของหมู่ IIB ในตารางธาตุ 
จดัเป็นโลหะ น ้าหนกัอะตอม 200.59 amu ปรอทเป็นโลหะเดียวเท่านั้น ท่ีมีสถานะเป็นของเหลว ณ 
อุณหภูมิต ่ากว่า 0 ๐C เป็นโลหะท่ีมีความดนัไอสูงสุด มีสมบติัทางกายภาพแตกต่างจากโลหะอ่ืนๆ
เป็นอย่างมากพ บในรูปของธาตุอิสระบา้งแต่น้อยมาก ปรอทส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและมาตรวดัต่างๆ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ บาโรมิเตอร์ โดยอาศยัคุณสมบติั
ความเสถียรการไหลได ้ความถ่วงจ าเพาะสูง ปรอทในรูปธาตุอิสระเป็นพิษไม่มากนักแต่ไอของ
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ปรอทเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรง เน่ืองจาก Hg มีความดนัไอต ่ามาก (.0000024 บรรยากาศท่ี 25 ๐C) 
ดงันั้นโอกาสท่ีจะรับ Hg เขา้สู่ร่างกายในรูปของไอจึงนอ้ยมาก อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะประมาท 
ในห้องปฏิบติัการทางเคมีท่ีมีการใชป้รอทเป็นประจ า หรือเกิดท าเทอร์โมมิเตอร์แตกหรือท าปรอทหก  
จึงตอ้งพยายามเปล่ียนปรอทไปเป็นสารประกอบปรอทท่ีไม่ระเหย วิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้กนัในกรณี
ปรอทหกหรือท าเทอร์โมมิเตอร์แตก ก็คือการโรยผงก ามะถนั (S) บนปรอทนั้น ผงก ามะถนัจะท า
ปฏิกิริยากบั Hg เปล่ียน Hg เป็น HgS(S) 

6) ซีลีเนียม (Selenium) เป็นธาตุเคมีท่ีมีหมายเลขอะตอม 34 และสญัลกัษณ์ 
คือ Se ซีลีเนียมอยูใ่นตารางธาตุหมู่ 34 ซีลีเนียมเป็นธาตุอโลหะท่ีมีพิษ ซ่ึงมีสมบติัทางเคมีท่ีสัมพนัธ์
กบัก ามะถนัและเทลลูเรียม ในธรรมชาติปรากฏอยู่หลายสถานภาพ ท่ีมีเสถียรภาพสูงจะมีลกัษณะ
คลา้ยโลหะสีเทามีสมบติัการน าไฟฟ้าท่ีดีในท่ีสว่างมากกว่าท่ีมืด จึงใช้ประโยชน์ในการท าแผง
แสงอาทิตย ์ซีลีเนียมเป็นธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกลไกควบคุมในเร่ืองการดูดซึม และขบั
ออกเป็นพิเศษ Biochemical function of selenium เป็น co-factor ของ glutathione peroxidase ท างาน
ร่วมกบั reduced glutathione ในการสลาย H ดงันั้นเราอาจใช ้activity ของเอนไซมด์งักล่าวเป็นตวั
บ่งช้ีภาวะของ selenium ได้ และเป็น selenoprotein ซ่ึงมี selenocysteine จะมีบทบาทในการเป็น 
antioxidant ซีลีเนียมเป็นเกลือแร่ท่ีร่างกายตอ้งการนอ้ยมากแต่ส าคญั ถา้มีจ านวนนอ้ยในระดบัหน่ึง
จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ถา้สูงเกินไปกลบัเกิดเป็นพิษต่อร่างกาย ซีลีเนียมจะท าหน้าท่ีเสริมกบั
วิตามินอี คือถา้ร่วมกนัจะดีกว่าใช้ทีละอย่าง เพราะถา้ใช้ควบกนัจะท าหน้าท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนั 
ซีลีเนียมในรูปธาตุอิสระมีความเป็นพิษต ่ามาก แต่สารประกอบบางชนิดเป็นพิษร้ายแรง เช่น H2Se 
ท าให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดภาวะผิวหนงัซีด หงุดหงิด กงัวล ลมหายใจและเหง่ือ 
มีกล่ินกระเทียม ระบบยอ่ยอาหารท างานผิดปกติและเกิดการอกัเสบ หากผิวหนงัถูกสัมผสัจะท าให้
ระคายเคืองอักเสบ และบวม หากร่างกายได้รับซีลีเนียมเป็นเวลานานจะท าให้กระบวนการ  
เมทาบอลิซึมบกพร่องเป็นพิษต่อตบั ไต ท่อปัสสาวะ กระเพาะ ล าใส้ มา้ม ไขกระดูก หัวใจ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง และปอด (นวลปราง นวลอุไร ,2556) 

7) เหลก็ (Iron) มีเลขอะตอม 26 เป็นธาตุในหมู่ VIII ในตารางธาตุ เป็นธาตุ
แรกของ ไอร์ออนไตรเอด (Fe, Co และ Ni) จดัเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน น ้ าหนักอะตอม 
55.847 amu เหล็กมีมากเป็นล าดับท่ี 4 ของบรรดาธาตุทั้ งหลายในเปลือกโลกของเรา รองจาก
ออกซิเจน (O), ซิลิกอน (Si) และอะลูมินมั (Al) มีปริมาณประมาณ 5% ของเปลือกโลก เหล็กเป็น
โลหะท่ีใชป้ระโยชน์และมีประโยชน์มากท่ีสุดในโลกซิวิไลส์ปัจจุบนั เหล็กเกือบทั้งหมดท่ีถลุงได้
ใช้ประโยชน์ในรูปของโลหะและโลหะเจือ (คือเหล็กกล้า) ใช้เป็น โครงสร้างในการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองจกัร ฯลฯ เหล็กไม่ปรากฏเป็นพิษต่อร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้นยงัเป็นธาตุ 
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ท่ีร่างกายเราตอ้งการในปริมาณเล็กน้อย (trace element) เป็นโลหะจ าเป็นส าหรับระบบการย่อย
อาหาร เมด็เลือดแดงของคนและสัตวมี์เหลก็เป็นองคป์ระกอบท าหนา้ท่ีน าออกซิเจนไปสู่เซลลต่์างๆ
ของร่างกาย (จุฑาทิพย ์ออ้มก่ิง, 2557)   เหลก็ในน ้าธรรมชาติ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในน ้าใตดิ้นจะพบ
เหล็กอยูด่ว้ยเสมอ เหล็กเป็นสารท่ีก่อให้เกิดปัญหากบัผูใ้ชน้ ้ าประปา เช่น ท าให้น ้ ามีสีแดงและมีกล่ิน ท า
ให้เกิดคราบสนิมเหล็กข้ึนกบัเคร่ืองสุขภณัฑ์หรือท าให้ผา้เป้ือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัแบคทีเรีย (Iron bacteria) ท าใหน้ ้ าประปามีกล่ินและรสเป็นท่ีน่ารังเกียจ น ้ าท่ีเพิ่งน าข้ึนมาจาก
ใตดิ้น เช่น น ้ าบาดาลจะใสเพราะเหล็กละลายอยูใ่นน ้ าในรูปเฟอร์รัส (Fe2+) แต่จะขุ่นเม่ือสัมผสักบั
ออกซิเจนท่ีไดจ้ากอากาศ ทั้งน้ีเพราะเฟอร์รัสจะถูกออกซิไดซ์กลายเป็นเฟอร์ริก (Fe3+) น ้ าผิวดินมี
เหลก็ละลายอยูน่อ้ยกวา่น ้ าบาดาล เหลก็ท่ีพบในน ้าผิวดินอาจเป็นเหลก็อินทรียซ่ึ์งเป็นสารประกอบ
ของเหล็กท่ีอยู่รวมกบัสารอินทรีย ์ซ่ึงเกิดจากการเน่าเป่ือยของพืชในน ้ า เหล็กชนิดน้ีให้สีเขม้แต่
สามารถก าจดัออกจากน ้าไดง่้าย โดยน ้าด่ืมไม่ควรมีเหลก็เกินกวา่ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8) แมงกานีส (Manganese) มีเลขอะตอม 25 เป็นธาตุแรกของหมู่ VII B 
จดัเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน่ น ้ าหนกัอะตอม 54.938 amu แมงกานีสในรูปของสารประกอบมี
กระจายทัว่ไป และเป็นธาตุท่ีมีมากเป็นอนัดบัท่ี 12 ของธาตุทั้งหมดของเปลือกโลกของเรา มกั
พบปะปนอยูก่บัแร่เหล็ก ในดา้นผลต่อร่างกาย แมงกานีสเป็นปัจจยัร่วมของเอนไซมห์ลายตวั เช่น 
superoxide dismutase (SOD), pyruvate carboxylase (PC),phosphoenolpyruvate carboxykinase 
(PEPCK), glycosyItransferases, arginase และ glutamine synthetase ในสมอง SOD มีบทบาทส าคญั
ในการตา้นอนุมูลอิสระ, PC เป็นเอนไซม์ในกระบวนการสลายกลูโคสให้เป็นพลงังาน , PEPCK 
เป็นเอนไชมท่ี์สร้างกลูโคสจากสารอาหารอ่ืนท่ีไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต, glycosyItransferases เป็นกลุ่ม
เอนไซม์ท่ีสร้าง glycosaminoglycans และ proteoglycans ท่ีช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนและความยืดหยุ่น
ให้กระดูก กระดุกอ่อน เอ็น ผิวหนงัและหลอดเลือด arginase เป็นเอนไซมส์ าคญัในวฎัจกัรยูเรียท่ี
ช่วยตบัก าจดัสารพิษ และ glutamine synthetase เป็นเอนไซม์ท่ีก าจดักลูตาเมตซ่ึงเป็นสารพิษใน
สมองใหเ้ป็นกลูตามีน นอกจากนั้นแมงกานีสยงัมีส่วนในการสร้างกรดอะมิโน โคเลสเตอรอล ช่วย
ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทร็อกซิน (Thyroxin) ช่วยการท างานของระบบสืบพนัธ์ุ กระตุน้ภูมิ
ตา้นทาน และร่วมกบัวิตามินเคช่วยในการแขง็ตวัของเลือด ขณะท่ีพิษของแมงกานีสท าให้เกิดกลุ่ม
อาการท่ีเรียกว่าแเมงกานิซ่ึม โดยผูป่้วยจะเกิดอาการคล้ายโรคจิตเภทบวกกับโรคพาร์กินสัน 
คือตอนแรกจะหงุดหงิด กา้วร้าว ประสาทหลอน ปวดศีรษะ ต่อมาจะมีมือสั่น เช่ืองชา้ลง ตวัแข็ง 
กลา้มเน้ือเกร็ง เดินล าบาก สีหนา้เรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ ความจ าปัจจุบนัเสียไป ในเดก็การเรียนรู้
จะชา้และความจ าจะสั้นกวา่เด็กปกติอาการจะเป็นอยา่งชา้ ๆ โดยแมงกานีสท่ีเจือปนอยูใ่นน ้าใตดิ้น 
จะท าใหน้ ้ามีตะกอนสีด า ท าใหไ้ม่ชวนใหบ้ริโภคสามารถก าจดัไดโ้ดยการกรอง 
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9) ทองแดง (Copper) คือ ธาตุท่ีมีเลขอะตอม 29 และสัญลกัษณ์ คือ Cu 
ทองแดงอยูใ่นตารางธาตุหมู่ 11 ทองแดง (Copper) เป็นธาตุโลหะท่ีมีความหนาแน่น มีจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวสูง พบไดต้ามธรรมชาติทั้งในดิน หิน น ้ าและอากาศ อาจอยู่ในรูปธาตุอิสระหรือ
สารประกอบ เช่น Cu2O, Cu2S, CuF, CuSO4, CuFeS2 ซ่ึงเราอาจได้รับทองแดงจากการหายใจ  
การน ้ าด่ืม และการบริโภคอาหารในชีวิตประจ าวนั ทั้ งน้ีทองแดงยงัมีความจ าเป็นต่อร่างกาย
ส่ิงมีชีวิตหากไดรั้บในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัร่างกาย โดยทองแดงจดัเป็นแร่ธาตุชนิดหน่ึงท่ีจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและมนุษย ์และมกัจะจบักับโปรตีนหรือเป็นองค์ประกอบของ
เอนไซมห์ลายชนิด โดยเฉพาะเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์กรดอะมิโน เน้ือเยือ่คอลลาเจน
และอีลาสติน รวมถึงบทบาทส าคญัในการสร้างภูมิคุม้กนั เป็นตน้ การศึกษาวิจยัความเป็นพิษของ
ทองแดง พบว่า การเกิดพิษข้ึนอยู่กบัปริมาณท่ีไดรั้บเขา้ไปตามช่องทางท่ีไดรั้บและสภาพร่างกาย
ของแต่ละบุคคล  เม่ือได้รับทองแดงในปริมาณมากจะท าให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ 
คล่ืนเหียนอาเจียน เกิดการอกัเสบในช่องทอ้งและกลา้มเน้ือ ทอ้งเสีย การท างานของหวัใจผิดปกติ 
กดระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายและอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางจิต ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่แลว้จะ
ไม่ค่อยพบการเป็นพิษของทองแดง จากการรับประทานอาหารมากนักเพราะผูท่ี้ได้รับพิษจาก
ทองแดง จากการรับประทานอาหารมกัจะเป็นผูท่ี้บริโภคทองแดงมากกว่า 30 เท่าของปริมาณท่ี
เหมาะสมและบริโภคต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

10)  สังกะสี ( Zinc)  คือ ธาตุท่ีมีหมายเลขอะตอม 30 และสัญลกัษณ์ คือ Zn 
สังกะสีอยู่ในตารางธาตุหมู่ 12 ช่ือในภาษาองักฤษมาจากภาษาเยอรมนัว่า Zink เป็นธาตุประเภท
โลหะท่ีมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควรกบัออกซิเจนและธาตุท่ีไม่ใช่โลหะ สังกะสีเม่ือท า
ปฏิกิริยากบักรดเจือจางจะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมา ธาตุชนิดน้ีเป็นโลหะธาตุท่ีมีลกัษณะท่ีเป็น 
สีเงิน มนัวาว เป็นท่ีนิยมน ามาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมมากมาย เพื่อเป็นโลหะโครงสร้างหรือโลหะ
ผสมกบัโลหะอ่ืนส าหรับประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆ นอกจากนั้น สงักะสียงัเป็นแร่ธาตุชนิดหน่ึงท่ี
สามารถพบไดใ้นร่างกายมนุษย ์และสัตว ์เน่ืองจากจดัเป็นแร่ท่ีร่างกายตอ้งการชนิดหน่ึง แร่ธาตุ
สังกะสี มีบทบาทส าคัญในการควบคุมให้กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีส่วนช่วยในการท างานของเอน็ไซมต่์างๆ รวมถึงกระบวนการยอ่ยและเผาผลาญ
สารอาหารต่างๆ และมีบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างโปรตีนท่ีควบคุมการท างานของร่างกาย 
กระบวนการสังเคราะห์สารพนัธุกรรม ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบประสาท ฮอร์โมน รวมถึงระบบ
ภูมิคุม้กนั เช่น การสร้างภูมิคุม้กนั การเจริญเติบโต การท างานของฮอร์โมนอินซูลิน 

การวิเคราะห์โลหะหนกัสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง 
Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS) สามารถวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของ
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โลหะหนักได ้ในหน่วย ppb (หน่ึงในพนัลา้น) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์คร้ังหน่ึงไดห้ลายธาตุ และ
สามารถควบคุมส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนได้ หลกัการของ ICP ใช้การส่งความร้อนเข้าไปในหลอด
ทองแดงเกิดเป็นสนามแม่เหล็กและเกิดความร้อนแลว้จึงปล่อยแก๊สคาร์บอน เพื่อท าให้เกิดการ 
สปาร์คหรือปล่อยประจุไฟฟ้า เพื่อท าใหแ้ก๊สอาร์กอนเกิดการไอออร์ไนส์ไดอิ้เลก็ตรอนเกิดข้ึน โดย
มีสนามแม่เหล็กเป็นตวัช่วยเร่งอิเล็กตรอนให้เคล่ือนท่ีรวดเร็วและหลอดทองแดงท าหน้าท่ีเป็น
ขดลวดใหอิ้เลก็ตรอนเพิ่มเรียกวา่ Inductive Coupling ซ่ึงอิเลก็ตรอนท่ีเพิ่มข้ึนจนกลายเป็นปฏิกิริยา
ลูกโซ่เป็นพลาสมา โดยท่ีพลาสมาจะเผาตวัอยา่งท่ีฉีดเขา้ไปเพื่อใหแ้ตกตวัเป็นอะตอมหรือไอออน 
ส่วน Mass Spectrometer ตรวจวดัปริมาณไอออน โดยแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อดูความแตกต่างของ
สดัส่วนประจุต่อมวลของไอออนแต่ละประเภท นอกจากน้ียงัสามารถวิเคราะห์หาโลหะหนกัไดจ้าก
เคร่ือง Atomic absorption spectroscopy (AAS)  เป็นเทคนิคท่ีได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวาง
ส าหรับการทดสอบธาตุและโลหะปนเป้ือนปริมาณนอ้ยในตวัอยา่งน ้า เน่ืองจากใหผ้ลการทดสอบท่ี
มีความถูกตอ้งและแม่นย  า โดยเทคนิค AAS สามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 2 เทคนิคตามวิธีการท่ีท าให้
ธาตุแตกตวัเป็นอะตอมอิสระ (Atomization) ไดแ้ก่ Flame atomization (Flame AAs) คือ การแตกตวั
ของธาตุใหเ้ป็นอะตอมอิสระดว้ยเปลวไฟ และ Graphite Furnace atomization (GFAAs) การแตกตวั
ของธาตุให้เป็นอะตอมอิสระดว้ยกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ การทดสอบโลหะปนเป้ือนปริมาณน้อย
เหล่าน้ี จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เชิงวิเคราะห์ท่ีมีความละเอียดสูง โดยปกติโลหะในตวัอย่างจะไดรั้บ
การตรวจวดัแบบส่วนในล้านส่วน (parts per million หรือ ppm) หรือ มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนใน
พนัลา้นส่วน (parts per billion หรือ ppb) หรือไมโครกรัมต่อลิตร โดยข้ึนอยู่กบัความซับซ้อนของ
ตวัอยา่ง 

 คุณลกัษณะทางดา้นจุลินทรีย ์
1) โคลิฟอร์มแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (coliform) คือ กลุ่มของแบคทีเรียแกรม

ลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ (non spore forming) เป็นแบคทีเรียท่ี
เจริญไดท้ั้งมีอากาศและไม่มีอากาศ (facultative anaerobe) สามารถหมกัน ้ าตาลแล็กโทส (lactose) 
ใหเ้กิดกรดและแก๊สไดท่ี้อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส ภายใน 48 ชัว่โมง ไม่ทนความร้อน สามารถ
ท าลายได้ง่ายด้วยความร้อนระดับการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) ไม่ผลิตเอนไซม์ออกซิเดส 
(oxidase negative) ค าว่า coliform มาจาก colon เน่ืองจากแบคทีเรียกลุ่มน้ีมักพบในล าไส้ของ
สัตวเ์ลือดอุ่น แต่โคลิฟอร์มอีกหลายชนิดก็มีแหล่งท่ีพบในดิน แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มส่วน
ใหญ่ไม่ใช่จุลินทรียก่์อโรค (non-pathogen) แต่ปริมาณของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (coliform bacteria 
count ) ใชเ้ป็นดชัน้ีช้ีสุขาภิบาลอาหารและน ้ า การพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและน ้าปริมาณ
มาก บ่งช้ีถึงความไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีการปนเป้ือนของอุจจาระของคน หรือ 
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สัตวเ์ลือดอุ่น (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์,ม.ป.ป.)  โรคท่ีเกิดจากโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้าจะมีอาการ
คลา้ยไขห้วดัใหญ่ คือ เป็นไข ้ปวดทอ้ง และทอ้งเสีย สามารถเป็นไดท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่ ซ่ึงโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย สามารถมีชีวิตอยู่ในน ้ าไดน้านกว่าจุลินทรียอ่ื์นๆ แต่ไม่ทนความร้อน (ศูนยอ์นามยักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ ชายขอบ,2562) 

2) อีโคไล  (E. coli)  Escherichia coli เขียนย่อว่า E. coli เป็นแบคทีเรีย 
แกรมลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างเป็นแท่ง (rod shape) ไม่สร้างสปอร์ เป็น facultative 
anaerobe เจริญได้ทั้ งท่ีมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน อยู่ในวงศ์ Enterobacteriaceae และเป็น
แบคทีเรียท่ีจดัอยู่ในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) ประเภท  fecal colilorm ซ่ึงเป็นโคลิฟอร์มท่ีพบใน
อุจจาระของมนุษยแ์ละสัตวเ์ลือดอุ่น จึงใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีสุขลกัษณะของอาหารและน ้ า ดงันั้นการ
ตรวจพบ E.coli ในน ้าบริโภคจะช้ีใหเ้ห็นวา่มีการปนเป้ือนของอุจจาระโดยตรง E.coli  ชนิดเป็นพิษ
ก่อใหเ้กิดอาการอกัเสบและติดเช้ือในล าไส้ใหญ่ มีอาการคลา้ยบิด ถ่ายเหลวมีมูกเลือดและปวดถ่วง
เช้ือ E.coli เขา้สู่ร่างกายจากการด่ืมน ้ าท่ีไม่สะอาด การถ่ายเช้ือออกมาพร้อมอุจจาระเป็นการแพร่
ระบาดของเช้ือ 

วิธีการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียและอีโคไล  การตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เป็นดชันีท่ีจะบ่งช้ีถึงความสกปรกของน ้ า เน่ืองจากมีแบคทีเรียหลายชนิด
ท่ีก่อให้เกิดโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร เช่น ไทฟอยด์ บิด และอหิวาห์ ซ่ึงสามารถตรวจพบได ้
ในอุจจาระ เม่ือถูกขบัถ่ายปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ าจะถูกแพร่กระจายไปโดยมีน ้ าเป็นส่ือ และจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนท่ีใชน้ ้ าในแหล่งน ้านั้น ดงันั้นในการตรวจสอบคุณภาพน ้าทาง
แบคที เ รี ย  จึ งต้องวิ เ คราะห์หาชนิดและป ริมาณของแบคที เ รี ย ท่ี เ ป็นอันตราย ต่ า งๆ  
ในน ้ า การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ ในตวัอย่างน ้ าโดยตรงอาจตอ้งใช้
เวลานาน ยุ่งยาก และส้ินเปลืองมาก ซ่ึงในปัจจุบนัมกันิยมใช้การตรวจหาแบคทีเรียช้ีแนะแทน 
(Bacteriological indicator) โดยเฉพาะแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เพื่อเป็นดชันีช้ีแนะว่าแหล่งน ้ า
นั้นน่าจะมีการปนเป้ือนของแบคทีเรียท่ีเป็นอนัตรายมากนอ้ยเพียงใด การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สามารถท าได้โดยโดยวิ ธี  Standard Multiple – Tube (MPN) Test หรือ Most Probable Number 
Concept (MPN) ตาม  Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, 
AWWA & WEF, 23rd Edition 2017, part 9221B, C, E. 
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2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

เสาวพร  เมืองแก้ว (2535) ได้ศึกษาคุณภาพและการบริโภคน ้ าบรรจุขวดของครอบครัว 
ในกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน ้ าบรรจุขวดและ
น ้ าประปาในกรุงเทพมหานคร ส ารวจปริมาณการบริโภคและตราของน ้ าบรรจุขวดท่ีครอบครัวใน
กรุงเทพมหานครบริโภค และศึกษาเหตุผลในการเลือกน ้ าด่ืมของครอบครัวในกรุงเทพมหานคร 
โดยสุ่มเก็บตวัอย่างน ้ าบรรจุขวดท่ีวางขายในทอ้งตลาดกรุงเทพมหานคร 10 ตรา และตวัอย่าง
น ้ าประปาจากแหล่งชุมชน 5 แห่ง น าน ้ ามาวิเคราะห์คุณภาพดว้ยวิธีปฏิบติัการทางเคมีโคยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน ส่วนการส ารวจการบริโภคน ้านั้น
ไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 300 คน โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
แจงนบัความถ่ี ค านวณค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการวิจยัพบว่า น ้ าบรรจุขวดทั้ง 10 ตรา ไม่มีสาร
เ ป็ นพิ ษ เ จื อปน ในน ้ า ในป ริ ม าณ ท่ี สู ง ก ว่ า เ กณฑ์ก า หนดขอ งส า นั ก ง านม าต รฐ าน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ในการศึกษาการบริโภคน ้ าของครอบครัวในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วน
ใหญ่บริโภคน ้ าบรรจุขวด รองลงมาเป็นน ้ าประปา และบางครอบครัวบริโภคน ้ าทั้งบรรจุขวดและ
น ้ าประปา ส าหรับครอบครัวซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกโดยเฉล่ีย 5 คน นิยมท่ีจะบริโภคน ้ าบรรจุขวด
ขนาดแกลลอนเป็นส่วนใหญ่และบริโภคน ้ าโดยเฉล่ีย 68.0 ลิตรต่อครอบครัวต่อเดือน นอกจากนั้น
ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ระบุว่าบริโภคน ้ าตราโพลาริส รองลงมาคือตราสิงห์ เหตุผล
ส าคญัในการเลือกซ้ือน ้าบรรจุขวดคือหาซ้ือง่าย ส่วนคุณภาพของน ้าเป็นอนัดบัรองลงมา 

หทยัชนก ศิริสาห์ (2561)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยกล่าววา่การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาการเลือกซ้ือน ้ าแร่
บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัทางดา้นประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วน
ประสมท าการตลาดท่ีมีผลต่อเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวด 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวบรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย
สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัลกัษณะของประชากรกลุ่มผูบ้ริโภค
น ้าแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และรายไดต่้อเดือน
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ท่ีแตกต่างกนั ท าให้การเลือกซ้ือน ้ าแร่บรรจุขวดไม่แตกต่างกนั ดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่มี
ผลต่อการเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พงษพ์นัธ์ รุ่งเรืองนรารัตน์ (2561) ไดศึ้กษาการรับรู้คุณค่าและคุณภาพต่อน ้ าแร่ของผูบ้ริโภค 
จากการวิจยัพบว่าในปัจจุปันผูบ้ริโภคมองเห็นเร่ืองสุขภาพเป็นส าคญัจึงหันมาดูแลตวัเองมากข้ึน
และผูบ้ริโภคนิยมเลือกสินคา้แบรนด์เดิมโดยไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ในดา้นความรู้และความ
เขา้ใจถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ ผูบ้ริโภคนั้นเขา้ใจวา่น ้าแร่ใหป้ระโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่ไดรั้บรู้วา่
มีคุณค่าและแร่ธาตุอะไรเป็นส าคญั และให้ประโยชน์อะไรต่อร่างกาย โดยกลุ่มตวัอย่างวิจยัให้ค  า
จ ากดัความว่า น ้ าแร่ให้ความชุ่มช้ืนมากกว่าน ้ าปกติ น ้ าแร่มีความคุม้ค่ามากกว่าเม่ือเทียบกบัราคา
ของน ้ าด่ืมทัว่ไป ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือส่วนหน่ึงมาจากครอบครัว อีกส่วนหน่ึงเป็นการ
ตดัสินใจดว้ยตวัเองจากการเห็นส่ือโฆษณา หรือรับรู้เพียงแค่ว่าเป็นน ้ าแร่ ส่วนปัจจยัดา้นราคาและ 
โปรโมชัน่นั้นมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคค่อนขา้งสูงต่อการเลือกซ้ือหรือบริโภคน ้าแร่เพื่อสุขภาพ 

ดาริกา จาเอาะ ไมมูน อินตนั และ อามีนี เจ๊ะลี (2562) ไดศึ้กษาคุณภาพน ้ าและปริมาณแร่ธาตุ
จากแหล่งท่ีใชอุ้ปโภคและบริโภค ในเขตชุมชนบา้นบ่อน ้าร้อนอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา การศึกษา
คุณภาพน ้ าบริเวณบ่อน ้าพุร้อน อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 
ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน ้า โดยเปรียบเทียบกบัคุณภาพน ้ าตามมาตรฐานน ้ าผิวดินตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2537 พบว่าปริมาณทองแดง แมงกานีส แคดเมียม ตะกัว่ 
ปรอท สารหนู โคลิฟอร์มแบคท่ีเรีย ออกซิเจนท่ีละลายน ้ า ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-
ไนโตรเจนในบ่อน ้ าพุร้อน สามารถจัดคุณภาพน ้ าอยู่ในประเภท 2-3 สามารถน าไปใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค แต่ตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า
ทัว่ไปก่อน และจากการศึกษาปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในบ่อน ้ าพุร้อน เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าแร่ตามธรรมชาติตามประกาศของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 และ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้าแร่ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าแร่ธรรมชาติ มอก. 
2208-2547 พบปริมาณฟลูออไรด์ ค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าความกระดา้งเกินค่ามาตรฐาน 
นอกจากน้ียงัตรวจพบแร่ธาตุท่ีเป็นอนัตรายคือ แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท และจากการศึกษา 
ปริมาณแร่ธาตุชนิดอ่ืนในบ่อน ้ าพุร้อน พบปริมาณคลอไรด์ โพแทสเซียม โซเดียม และเหล็ก
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการท าน ้าแร่ในอุตสาหกรรมสปาได ้

 เกศินี หงิมห่วง (2551) ศึกษาแนวทางพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับน ้าด่ืมประเภทน ้าแร่
บรรจุขวด ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  
21-25 ปี มีสถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
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บริษทัเอกชน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัต่อปัจจยัทางการตลาดของน ้ าด่ืม
ประเภทน้าํแร่บรรจุขวด ดา้นผลิตภณัฑน์ ้ าแร่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นราคา ซ่ึงเป็นดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
คาดหวงัมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ แนวทางส าคญัในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับน ้าด่ืมประเภท
น ้าแร่ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการทั้งรายปัจจุบนัและรายใหม่น าไปศึกษาและพิจารณา
ประกอบการพฒันาและวางแผนกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑค์วรใชก้ลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง เน้นเร่ืองการรับรองคุณประโยชน์ของการด่ืมน ้ าแร่ท่ีมีต่อร่างกาย จากองค์กรท่ี
น่าเช่ือถือ เพื่อใหผู้บ้ริโภคตระหนกัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคน ้าแร่แทนน ้าด่ืมทัว่ไป 
และควรมีการรับรองคุณภาพการผลิตจากสถาบนัท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากล เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเช่ือมัน่ในการบริโภค กลยุทธ์ดา้นราคา ควรก าหนดราคาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย อาจแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ การตั้งราคาต ่าให้น ้ าแร่มีราคาใกลเ้คียงกบัน ้ าด่ืมทัว่ไปเพื่อ
ขยายฐานลูกคา้ไปยงัลูกคา้ท่ีด่ืมน ้าด่ืมธรรมดาและมีรายไดร้ะดบัปานกลางถึงต ่าและ การตั้งราคาสูง 
เพื่อสะทอ้นใหผู้บ้ริโภคเห็นวา่การท่ีน ้ าแร่ราคาสูงหมายถึงการมีคุณค่าและคุณประโยชน์สูงเช่นกนั 
ซ่ึงเหมาะส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือสูง กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีจ านวน
ช่องทางจ าหน่ายท่ีมากและกระจายอย่างทัว่ถึงเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ช่องทาง
จ าหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด อาทิ ซูเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ ช่องทางพิเศษ อาทิ สถาน
บริการสุขภาพ บนสายการบิน เป็นตน้ และช่องทางเคล่ือนท่ี อาทิ บริการจดัส่งถึงท่ี ตูข้ายอตัโนมติั
ในแหล่งชุมชน เป็นตน้ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ เพื่อส่ือสารใหก้ลุ่มเป้าหมายรับทราบโดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพใหก้าร
รับรองเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของการด่ืมน ้าแร่ท่ีมีต่อร่างกาย เพื่อใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงผลดีท่ีมีต่อ
สุขภาพและเกิดความเช่ือมัน่ในการด่ืม  
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กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพของน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานครและปัจจยัท่ีมีผลในการ
ผลิตน ้าแร่ธรรมชาติในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ผูศึ้กษาจึงพิจารณาเลือกใชก้ารศึกษา
ในเชิงผสมผสาน ไดแ้ก่ การทดลอง การสัมภาษณ์ และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่การรวบรวมขอ้มูล
เอกสารจาก หนังสือ บทความวิชาการ เอกสารท่ีเผยแพร่ของหน่วยงานภาครัฐและข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงผสมผสานประกอบดว้ย 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

3.1.1 ศึกษาวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  ประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพ
น ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร โดยการวดัพารามิเตอร์ต่างๆ ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-
ด่าง  การน าไฟฟ้า สี ความขุ่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ซัลเฟต คลอไรด์ 
คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด์ ไนเตรท ความกระดา้งทั้งหมด ความกระดา้งถาวร ปริมาณ
สารทั้งหมดท่ีละลายได ้โลหะหนกั ไดแ้ก่ เหลก็ แมงกานีส คอปเปอร์ สงักะสี เพื่อหาปริมาณแร่ธาตุ
ในน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 

3.1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Review) โดยเก็บรวบรวมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลทั่วไปของน ้ าแร่ การควบคุมมาตรฐานน ้ าแร่ของประเทศไทย แนวทางการ
อนุญาตสถานท่ีผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน ้ าแร่ธรรมชาติ   
การวิเคราะห์คุณภาพน ้าแร่ 

3.1.3 การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยการศึกษาน้ีไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเก็บออนไลน์โดยเก็บแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้สัมภาษณ์ 3 กลุ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์ดา้นน ้ าแร่และน ้ า
ใตดิ้น เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ  
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โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ดา้นการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้ าใตดิ้น  
3) ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด และ 4) ดา้นการบริหารจดัการ และ5)ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหไ้ดผ้ล
ของการศึกษาในการใชเ้ป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจผลิตน ้าแร่ธรมชาติไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ดา้นต่างๆ ตลอดจนอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

คุณภาพน ้าแร่บรรจุขวดในตลาด 
จ านวน 17 ยีห่อ้ 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่
ธรรมชาติ 
- ดา้นการประเมินศกัยภาพทาง

ส่ิงแวดลอ้มของน ้าใตดิ้น   
- ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด 
- ดา้นการบริหารจดัการ 
- ดา้นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต 

- แนวทางการขออนุญาต
สถานท่ีผลิตน ้าแร่ 

- การควบคุมกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าแร่
ธรรมชาติ 
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3.2 วธีิการศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 วิธีการศึกษา 

ส ารวจและเกบ็ตวัอยา่งน ้าแร่
บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายใน

กรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพ 
วิเคราะห์คุณลกัษณะทางเคมีและโลหะหนกั 

 

เอกสาร การศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าแร่
และแนวทางการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 

สรุปและประเมินผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าแร่บรรจุขวด 

เปรียบเทียบค่ากบัมาตรฐานน ้าแร่
บรรจุขวด

กลุ่มผูมี้ประสบการณ์เก่ียวขอ้ง
กบัน ้าแร่และน ้าใตดิ้น 
▪ ปัจจยัดา้นการประเมินศกัยภาพ

ทางส่ิงแวดลอ้มของน ้าใตดิ้น   
▪ ปัจจยัดา้นกฎหมายและ

ขอ้ก าหนด 

▪ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 

▪ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
                                                                                                                                                                                                                               

วิเคราะห์คุณภาพน ้าแร่บรรจุ
ขวด 

คุณภาพของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมี
จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
และปัจจยัท่ีท่ีมีผลในการผลิต

น ้าแร่ธรรมชาติ 
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3.2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บตวัอย่างน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เกต และร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 17 ตวัอยา่ง เพื่อตรวจวดัคุณภาพน ้าแร่บรรจุขวดใน
ดา้นกายภาพ เคมี และโลหะหนัก ดว้ยวิธีการปฏิบติัการทางเคมีของกองวิเคราะห์น ้ าบาดาล กรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
การผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตน ้าแร่และน ้าใตดิ้น 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาคุณภาพของน ้าแร่ท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน

การผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ  ผูศึ้กษาพิจารณาตดัสินใจเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง โดยพิจารณาให้
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา (วิสาขา ภู่จินดา, 2560) โดยก าหนดเง่ือนไขการคดัเลือก
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจากทั้งการศึกษาเชิงทดลองและการศึกษาดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

 การศึกษาเชิงทดลอง 
ได้ท าการ เก็บตัวอย่ า งน ้ า แ ร่ธรรมชา ติบรร จุขวด ท่ี มีจ าหน่ายใน

หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เกต และร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 17  ยี่ห้อ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าแร่ ในพารามิเตอร์ต่าง ๆ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  3.1 

ตารางที่ 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 

พารามิเตอร์ เคร่ืองมือ/วิธีการ 

ความขุ่น 
เคร่ืองมือวดัความขุ่นของน ้า ยีห่อ้ WTW 
รุ่น Turb 430 IR 

สี เคร่ืองวดัสีเป็นการเทียบสีของน ้ากบัแผน่สีมาตรฐาน 

ความเป็นกรด-ด่าง  การน าไฟฟ้า 
เคร่ืองวดัแบบหลายพารามิเตอร์ ยีห่อ้ WTW 
รุ่น InoLab 

แคลเซียม  ความกระดา้งทั้งหมด EDTA titrimetric method 
แมกนีเซียม Calculation method 
โซเดียม  โพแทสเซียม Flame photometer 
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 การศึกษาดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ 
ในการคดัเลือกประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ าหนดเง่ือนไขในการพจิารณาไว ้

2 ขอ้ดงัน้ี 
1) คดัเลือกผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ท่ี ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกบัน ้าใตดิ้นและน ้าแร่ 
2) คัดเลือกเจ้าหน้าท่ี อบต./อปท/ประชาชน ในพื้นท่ี อ.เลาขวญั และ      

อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดของชุมชน 
3) คดัให้เหลือเฉพาะประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวขอ้ง

กับการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ ซ่ึงจะเป็นผู ้ท่ีสามารถให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาช้ินน้ีมากท่ีสุด 

จากเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้สามารถพิจารณาคดัเลือกประชากรกลุ่มตวัอยา่งได้
ทั้งหมดจ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ฝ่ายของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล ซ่ึงมีความรู้และ
ประสบการการณ์ในดา้นน ้าใตดิ้นและการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ 

(2) เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในดา้นน ้าใตดิ้น ดา้นการขดุเจาะน ้าบาดาล และการประเมินศกัยภาพน ้าบาดาล 

(3)  เจา้หนา้ท่ี อบต./อปท./ประชาชน ในพื้นท่ี อ.เลาขวญั และ อ.ห้วย
กระเจา จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดจากน ้ าพุ
โซดาของชุมชนหว้ยกระเจา 

พารามิเตอร์ เคร่ืองมือ/วิธีการ 
ซลัเฟต Automated methylthymol blue method 
คลอไรด ์ Argentometric method 
คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต Tritration method 
ฟลูออไรด ์ Ion selective electrode method 
ไนเตรท Automated cadmium reduction method 
ความกระดา้งถาวร Calculation method 
ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้ Calculation method 
เหลก็ แมงกานีส   
ทองแดง  สังกะสี 

Atomic absorption spectrometer 
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3.2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
          การศึกษาช้ินน้ี ใชเ้คร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ไดแ้ก่ 

 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด แนวทางการขออนุญาต 
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับน ้ าแร่ รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเป็นข้อมูลจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

 แบบแนวค าถามสมัภาษณ์ คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีจะน าไปใช ้
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยแยกการส่งแบบค าถามสัมภาษณ์ให้กบัเฉพาะ
เป็นรายบุคคล (Key Informants) เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสัมภาษณ์แต่ละคน สามารถตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 5 ส่วน 15 ค าถาม เพื่อวิเคราะห์
ส าหรับแนวทางการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต 

3.2.4 คุณภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ในส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

ห้องปฏิบติัการไดมี้การสอบเทียบเคร่ืองมือเป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามก าหนดระยะเวลา
ของห้องปฏิบติัการและไดเ้สนอผลการทดสอบคุณภาพน ้ าแร่บรรจุขวดให้นกัวิทยาศาสตร์ช านาญ
การเป็นผูต้รวจทาน ส่วนแบบแนวค าถามสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดน้ าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาให้
ความเห็น ทาการปรับปรุงแกไ้ข และน าไปทดสอบสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 2 คน จนมีความเขา้ใจตรงกนั ก่อนจะเร่ิมด าเนินการสมัภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง ต่อไป 

3.2.5 การรวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คุณภาพตวัอย่างน ้ าแร่

บรรจุขวดในหอ้งปฏิบติัการ จ านวน 17 ตวัอยา่ง จ านวนพารามิเตอร์ท่ีศึกษา 21 รายการ ไดแ้ก่ ความ
เป็นกรด-ด่าง  การน าไฟฟ้า สี ความขุ่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ซัลเฟต  
คลอไรด์ คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด ์ไนเตรท ความกระดา้งทั้งหมด ความกระดา้งถาวร 
ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้โลหะหนกั ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส คอปเปอร์ สังกะสี  และขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ใชแ้นวค าถามท่ีใชใ้นการวิจยัเชิง
คุณภาพทางออนไลน์ ท่ีออกแบบเป็นเพียงเคา้โครงของแนวค าถามสัมภาษณ์เท่านั้น ซ่ึงออกแบบ
โดยครอบคลุมและรัดกุมตามกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงแนวค าถาม
สัมภาษณ์จะไม่ใช่แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแนวค าถามสัมภาษณ์จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะโครงสร้างน้อยกว่าแบบสอบถาม (รศ.อมรรัตน และคณะ, ม.ป.ป.) การเก็บ
ขอ้มูลผูศึ้กษาไดค้  านึงถึงเร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการคุมการ
แพร่ระบาดของโรค ในช่วงระหว่างการด าเนินการศึกษา ดงันั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพ จึงเลือกใช้ Google Documents สัมภาษณ์ทางออนไลน์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2555) เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ระหว่างวนัท่ี 7-11 มิถุนายน 2565  มีผูใ้ห้สัมภาษณ์ รวม
ทั้งหมด 13 คน ประกอบดว้ย 

1) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ฝ่ายของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จ านวน 4  คน  
2) เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จ านวน 5 คน 
3) เจ้าหน้า ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การปกครองท้องถ่ิน/

ประชาชน อ.เลาขวญั อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี  จ านวน 4 คน 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากเอกสารเก่ียวขอ้งกบัประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ.2543 เร่ือง น ้ าแร่ธรรมชาติ และขอ้มูลคุณภาพน ้ าบาดาลจากกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาลรวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

3.2.6 แบบสัมภาษณ์ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ออกแบบแนวค าถามสัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด 

(open-ended questions) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลค าตอบท่ีหลากหลาย ไดทุ้กประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
น ้ าแร่ธรรมชาติและน ้ าแร่บรรจุขวด โดย แบ่งแนวค าถามออกเป็น 5 ส่วน 15 ขอ้ โดยพิจารณาให้
รัดกุม ครอบคลุม และสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคก์ารศึกษา รวมทั้งพิจารณาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่ธรมชาติดว้ย จากนั้น
ท าการออกแบบแนวค าถามสัมภาษณ์ใน Google Documents หรือท่ีเรียกว่า Google Docs โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางที่ 3.2 แนวค าถามสมัภาษณ์ 
แนวค าถามสมัภาษณ์ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปผูใ้หส้มัภาษณ์ 
1 ช่ือ-นามสกุล 
 หน่วยงาน 
 ต าแหน่งงานหรือหนา้ท่ีงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 วฒิุการศึกษา  

ส่วนท่ี 2 ค าถามดา้นการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้าใตดิ้น 
แนวค าถามสมัภาษณ์ 

2 ท่านคิดวา่ประเทศไทยมีแหล่งน ้าใตดิ้นท่ีสามารถน ามาผลิตน ้าแร่ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
3 ท่านคิดวา่มีความยาก ง่าย หรือมีขอ้ก าจดัอะไรบา้ง ในการขดุเจาะหาน ้าแร่ธรรมชาติ 
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4 ท่านคิดว่าอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคทางดา้นกายภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า
น ้าใตดิ้นมาผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 

5 ปัจจุบนัศกัยภาพแหล่งน ้ าบาดาลของประเทศไทยสามารถน ามาพฒันาต่อยอดไปเป็น
น ้าแร่บรรจุขวดไดห้รือไม่ อยา่งไร 

ส่วนท่ี 3 ค าถามดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด 
6 ท่านรู้จักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดหรือไม่ หากรู้จักคิดว่า

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าแร่ในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
7 ท่านคิดว่าควรมีหน่วยงานโดยตรงท่ีดูแลเก่ียวขอ้งกบัการน ้ าแร่หรือไม่ อย่างไร และ

ควรเป็นหน่วยงานใด 
8 ท่านคิดวา่ขั้นตอนใดยากท่ีสุดในการพฒันาจากน ้าใตดิ้นไปสู่น ้าแร่บรรจุขวด 
9 ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรค ทางดา้นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

น ้าแร่และน ้าแร่บรรจุขวดคืออะไรบา้ง 
ส่วนท่ี 4  ค  าถามดา้นการบริหารจดัการ 
10 ท่านคิดวา่ชุมชน/ประชาชนทัว่ไป มีศกัยภาพในการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้าใต้

ดินของตนเพือ่จ าหน่ายไดห้รือไม่อยา่งไร 
11 ท่านคิดวา่อุปสรรคส าคญัท่ีสุดของประชาชน/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่บรรจุ

ขวดคืออะไรบา้ง 
12 ท่านคิดวา่มีความคุม้ทุนหรือไม่ อยา่งไร หากประชาชน/ชุมชน จะผลิตน ้าแร่บรรจุขวด

จากแหล่งน ้าบาดาลของตนจ าหน่าย 
13 ท่านคิดวา่ภาครัฐจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการผลิตน ้าแร่ในชุมชนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ส่วนท่ี 5  ค าถามดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
14 ในการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาผลิตเป็นน ้าแร่ ท่านคิดวา่มีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

อยา่งไร 
15 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการผลิตน ้าแร่และน าแร่บรรจุขวด

อะไรบา้ง 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการทดลองในห้องปฏิบติัการ ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าแร่บรรจุ

ขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 17 ตัวอย่าง น ามาแสดงผลในตาราง Excel โดย
เปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุท่ีตรวจพบในแต่ละตวัอยา่ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม
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ตวัอยา่ง ทางออนไลน์ จ านวนทั้งหมด 13 คน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระหวา่งวนัท่ี 7-11 มิถุนายน 
2565 ระยะเวลารวม 5 วนั เม่ือครบก าหนดแลว้เสร็จ จึงท าการ export file จาก Google Documents 
ให้อยูรู่ปแบบไฟล ์CSV (Comma Separated Value) แบบตาราง Excel เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์
ขอ้มูล ท าการแยกสรุปปัจจยัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดออกเป็นทั้งหมด 4 ดา้น คือ 
1) ดา้นการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้ าใตดิ้น  2) ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด 3)ดา้น
การบริหารจดัการ และ 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี จะไม่เปิดเผยขอ้มูลช่ือผูใ้ห้
สัมภาษณ์ ดงันั้น จึงก าหนดดชันีรหัสผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัจริยธรรมทางการวิจยั 
(Research ethics) โดยก าหนดรหสัผูว้ิจยัเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1-13 มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 
และวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมไดจ้ากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด เพื่อน
น าเสนอแนวทางในการพฒันาน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต 

ตารางที่ 3.3 ดชันีรหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์

คนท่ี 
รหสัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

1 เจา้หนา้ท่ีระดบัช านาญการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 1  
2 เจา้หนา้ท่ีระดบัช านาญการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 2 
3 เจา้หนา้ท่ีระดบัช านาญการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 3 
4 เจา้หนา้ท่ีระดบัช านาญการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 4 
5 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 1 
6 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 2 
7 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 3 
8 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 4 
9 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล คนท่ี 5 
10 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี คนท่ี 1 
11 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี คนท่ี 2 
12 เจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลหว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี คนท่ี 3 

13 
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต.หว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา  
จ.กาญจนบุรี คนท่ี 4 
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3.3.1 ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยใชว้ิธีการตรวจสอบสามเส้าทางดา้น

ข้อมูลทั้ ง 3 กลุ่ม คือเปรียบเทียบข้อมูลค าให้สัมภาษณ์ภายในกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
และเปรียบเทียบจากขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงพบว่าขอ้มูลค าให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จากนั้น
น าขอ้มูลการสัมภาษณ์ เปรียบเทียบกบัขอ้มูลเอกสารเก่ียวขอ้ง พบว่าขอ้มูลมีลกัษณะสอดคลอ้งกนั 
จึงสรุปวา่ ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมามีความน่าเช่ือถือ (รังสนัต ์พรมภาพ , 2563) 

โดยผลความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจากการทดลองสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 2 ตวัอยา่ง 
และปรับเน้ือหาค าถามตามความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ เพื่อใหค้  าถามเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 
 
 
 
 

 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง คุณภาพของน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ  ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชก้ารศึกษาแบบผสมผสาน ไดแ้ก่ การทดลอง
ในห้องปฏิบติัการ โดยมีจ านวนตวัอย่างทั้งหมด 17 ตวัอย่าง ท าการศึกษาทั้งหมด 21 พารามิเตอร์ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิผา่นแบบค าถามสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structure Interviews) ทีมี
ลกัษณะเป็นแนวค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง 
3 กลุ่ม รวมจ านวน 13 คน ประกอบดว้ย 1) หวัหนา้ฝ่ายของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล จ านวน 4 คน 
 2) เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จ านวน 5 คน 3)เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล/องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน/ประชาชน อ.เลาขวญั และอ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี จ านวน 
4 คน และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้สรุปของการศึกษา 
โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาคุณภาพของน า้แร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในช่วง
เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 มีจ านวนตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 17 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยตวัอยา่งท่ี
ผลิตในประเทศไทยจ านวน 9 ตวัอยา่ง และผลิตท่ีต่างประเทศจ านวน 8 ตวัอยา่ง โดยพารามิเตอร์ท่ี
ใชใ้นการวดัคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ คุณลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นกรดด่าง 
(pH)  2) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 3) ความขุ่น และ 4) สี  คุณลกัษณะทางเคมี ไดแ้ก่ 1) แคลเซียม 2) 
แมกนีเซียม 3) โซเดียม 4) โพแทสเซียม 5) ซัลเฟต 6) คลอไรด์ 7) คาร์บอเนต 8) ไบคาร์บอเนต 9) 
ฟลูออไรด์ 10) ไนเตรท 11)ความกระด้างทั้ งหมด 12)ความกระด้างถาวร และ13)ปริมาณสาร
ทั้ งหมดท่ีละลายได้ และคุณลักษณะทางโลหะหนัก ได้แก่ 1) เหล็ก 2) แมงกานีส 3) ทองแดง  
และ4) สงักะสี มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
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4.1.1 ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน า้แร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ด้านคุณลกัษณะทางกายภาพ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
คุณลกัษณะทางภายภาพ โดยมีพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ 4 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นกรด
ด่าง (pH)  2) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 3) ความขุ่น 4) สี  จ านวน 17 ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ดา้น
คุณลกัษณะทางกายภาพ 

 

ล าดบั ตัวอย่าง  สถานที่ผลติ 
คุณลกัษณะทางกายภาพ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

การน าไฟฟ้า   
(µS/cm) 

ความขุ่น 
(NTU) 

สี 
(Pt/Co) 

1 ตวัอยา่งท่ี 1   ประเทศไทย 7.6 352 0 0 
2 ตวัอยา่งท่ี 2   ประเทศไทย 8.1 512 0 0 
3 ตวัอยา่งท่ี 3  ประเทศไทย 8.1 570 0 0 
4 ตวัอยา่งท่ี 4 ประเทศไทย 7.3 532 0 0 
5 ตวัอยา่งท่ี 5  ประเทศไทย 8.3 305 0 0 
6 ตวัอยา่งท่ี 6  ประเทศไทย 8.0 730 0 0 
7 ตวัอยา่งท่ี 7  ประเทศไทย 7.4 497 0 0 
8 ตวัอยา่งท่ี 8  ประเทศไทย 8.4 616 0 0 
9 ตวัอยา่งท่ี 9   ประเทศไทย 8.3 655 0 0 
10 ตวัอยา่งท่ี 10  ต่างประเทศ 7.9 25 0 0 
11 ตวัอยา่งท่ี 11 ต่างประเทศ 7.7 56 0 0 
12 ตวัอยา่งท่ี 12 ต่างประเทศ 7.6 597 0 0 
13 ตวัอยา่งท่ี 13  ต่างประเทศ 8.2 247 0 0 
14 ตวัอยา่งท่ี 14 ต่างประเทศ 7.0 19 0 0 
15 ตวัอยา่งท่ี 15 ต่างประเทศ 7.6 367 0 0 
16 ตวัอยา่งท่ี 16 ต่างประเทศ 7.8 296 0 0 
17 ตวัอยา่งท่ี 17 ต่างประเทศ 8.1 229 0 0 
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ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ 

 ความเป็นกรด-ด่างของน ้าแร่บรรจุขวด อยูใ่นช่วง 7.0 -8.4 โดยน ้าแร่บรรจุ
ขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสุดท่ี 8.4 และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตใน
ต่างประเทศมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสุดท่ี 8.2 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใช้
บริโภคได้ซ่ึงก าหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง ท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 7.0-8.5 ทั้งน้ีมาตรฐานน ้ าแร่
ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุค่าความเป็นกรด-ด่างไว ้

 การน าไฟฟ้าของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 19-730 µS/cm โดยน ้ าแร่
บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทย มีค่าการน าไฟฟ้าต ่าสุดอยู่ท่ี 305 µS/cm สูงสุดท่ี 730 µS/cm และ
น ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีค่าการน าไฟฟ้าต ่าสุดอยู่ท่ี 19 µS/cm สูงสุดท่ี 597µS/cm 
ทั้งน้ีค่าการน าไฟฟ้าไม่ไดถู้กระบุไวใ้นมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ 

 ความขุ่นของน ้ าแร่บรรจุขวดทั้ ง 17 ตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 0 NTU โดย
มาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุค่าความขุ่นเอาไว ้ระบุเพียงน ้ าแร่ธรรมชาติตอ้งไม่มีตะกอน 
ขณะท่ีมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดร้ะบุค่าความขุ่นท่ีเหมาะสมไวไ้ม่เกิน 5 NTU 

  สีของน ้ าแร่บรรจุขวดทั้ง 17 ตวัอย่าง มีค่าเท่ากบั 0  Pt/Co โดยมาตรฐาน
น ้าแร่ธรรมชาติไม่ได้ระบุค่าความสีเอาไว ้ ระบุเพียงน ้าแร่ธรรมชาติตอ้งใส  ขณะท่ีมาตรฐาน
น้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ระบุค่าสีท่ีเหมาะสมไวไ้ม่เกิน 5 Pt/Co 

4.1.2 ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน า้แร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ด้านคุณลกัษณะทางเคมี 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอย่างน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นคุณลกัษณะทางเคมี โดยมีพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ 13 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ 1)แคลเซียม 2)
แมกนีเซียม  3)โซเดียม 4)โพแทสเซียม 5)ซัลเฟต  6)คลอไรด์  7)คาร์บอเนต 8)ไบคาร์บอเนต 
9)ฟลูออไรด์ 10)ไนเตรท  11)ความกระดา้งทั้งหมด  12)ความกระดา้งถาวร และ13)ปริมาณสาร
ทั้งหมดท่ีละลายได ้จ านวน 17 ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ดา้นคุณลกัษณะทางเคมี  

ล าดับ ตัวอย่าง สถานที่ผลติ 

คุณลกัษณะทางเคมี ( หน่วย : มิลลกิรัมต่อลติร) 

แคล 
เซียม 

แมกนี 
เซียม 

โซ 
เดียม 

โพ 
แทส 
เซียม 

ซัล 
เฟต 

คลอไรด์ 
คาร์
บอ 
เนต 

ไบคาร์ 
บอ
เนต 

ฟลูออ 
ไรด์ 

ไนเตรท 
ความ
กระด้าง
ทั้งหมด 

ความ
กระด้าง
ถาวร 

ปริมาณ
สาร

ทั้งหมด 
ที่ละลาย

ได้ 

1 ตวัอยา่งท่ี 1 ประเทศไทย 60 8.0 5.2 1.8 7 4.0 0 216 0.3 11 180 5 229 

2 ตวัอยา่งท่ี 2 ประเทศไทย 12 6.4 100 1.4 24 6.0 0 316 0.8 2.6 57 0 333 

3 ตวัอยา่งท่ี 3 ประเทศไทย 30 11 83 3.3 26 52 0 251 0.4 2.8 120 0 371 

4 ตวัอยา่งท่ี 4 ประเทศไทย 45 30 38 0.86 6 7.6 0 354 0.1 13 230 0 346 

5 ตวัอยา่งท่ี 5 ประเทศไทย 15 18 31 2.4 7 14 10 157 0.5 1.9 110 0 198 

6 ตวัอยา่งท่ี 6 ประเทศไทย 32 15 130 2.9 19 52 0 393 0.4 1.7 140 0 475 

7 ตวัอยา่งท่ี 7 ประเทศไทย 25 13 65 0.82 11 110 0 98 0.1 1.5 110 34 323 

8 ตวัอยา่งท่ี 8 ประเทศไทย 21 9.9 110 2.6 38 28 15 260 0.4 0.3 92 0 400 

9 ตวัอยา่งท่ี 9 ประเทศไทย 29 8.9 110 4.2 34 7.2 20 341 1.7 6.8 110 0 426 
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ล าดับ ตัวอย่าง สถานที่ผลติ 

คุณลกัษณะทางเคมี ( หน่วย : มิลลกิรัมต่อลติร) 

แคล 
เซียม 

แมกนี 
เซียม 

โซ 
เดียม 

โพ 
แทส 
เซียม 

ซัล 
เฟต 

คลอไรด์ 
คาร์
บอ 
เนต 

ไบคาร์ 
บอ
เนต 

ฟลูออ 
ไรด์ 

ไนเตรท 
ความ
กระด้าง
ทั้งหมด 

ความ
กระด้าง
ถาวร 

ปริมาณ
สาร

ทั้งหมด 
ที่ละลาย

ได้ 

10 ตวัอยา่งท่ี 10 ต่างประเทศ 4.2 0.7 1.8 0.29 4 1.2 0 12 0.1 2.2 13 3 16 

11 ตวัอยา่งท่ี 11 ต่างประเทศ 8.6 2.2 0.89 0.57 2 1.2 0 33 0 2.4 31 3 36 

12 ตวัอยา่งท่ี 12 ต่างประเทศ 85 26 7.9 1.2 16 12 0 370 0.1 4.5 320 18 388 

13 ตวัอยา่งท่ี 13 ต่างประเทศ 33 7.8 6.9 0.91 14 14 0 115 0 3.7 110 21 161 

14 ตวัอยา่งท่ี 14 ต่างประเทศ 2.1 1.4 1.0 0.25 0 0.8 0 12 0 2.9 11 1 12 

15 ตวัอยา่งท่ี 15 ต่างประเทศ 28 14 18 4.6 63 34 0 44 0.1 4.2 130 93 239 

16 ตวัอยา่งท่ี 16 ต่างประเทศ 22 13 18 5.3 0 16 0 174 0.2 0.2 110 0 192 

17 ตวัอยา่งท่ี 17 ต่างประเทศ 29 0.9 14 6.9 5 20 0 92 0.2 9.6 76 0 149 
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ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ดา้น
คุณลกัษณะทางเคมี พบวา่ 

 ปริมาณแคลเซียมของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 2.1-85 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณแคลเซียมต ่าสุดท่ี 12 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 
60 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณแคลเซียมต ่าสุดท่ี 2.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 85 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ได้ระบุปริมาณ
แคลเซียมไว ้

 ปริมาณแมกนีเซียมของน ้ าแร่บรรจุขวด อยูใ่นช่วง 0.7-30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณแคลเซียมต ่าสุดท่ี 6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 
30 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณแคลเซียมต ่าสุดท่ี 0.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 26 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ได้ระบุปริมาณ
แมกนีเซียมไว ้  

 ปริมาณโซเดียมของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0.89-130 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณโซเดียมต ่าสุดท่ี 5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 
130 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณโซเดียมต ่าสุดท่ี 0.89 
มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 18 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ได้ระบุปริมาณ
โซเดียมไว ้

 ปริมาณโพแทสเซียมของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0.25-6.9 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณโพแทสเซียมต ่าสุดท่ี 0.82 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สูงสุดท่ี 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณโพแทสเซียมต ่าสุด
ท่ี 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ได้ระบุ
ปริมาณโพแทสเซียมไว ้

 ปริมาณซัลเฟตของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0-63 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
น ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณซัลเฟตต ่าสุดท่ี 6 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 38 
มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณซัลเฟตต ่าสุดท่ี 0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สูงสุดท่ี 63 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคไดซ่ึ้ง
ก าหนดค่าซลัเฟตท่ีเหมาะสมไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ีมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุ
ค่าซลัเฟตไว ้

 ปริมาณคลอไรด์ของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0.8-110 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณคลอไรดต์ ่าสุดท่ี 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 110 
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มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณคลอไรดต์ ่าสุดท่ี 1.2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สูงสุดท่ี 34 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคไดซ่ึ้ง
ก าหนดค่าคลอไรด์ท่ีเหมาะสมไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ีมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ได้
ระบุค่าคลอไรดไ์ว ้

 ปริมาณคาร์บอเนตของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0-20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณคาร์บอเนตต ่าสุดท่ี 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 
20 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณคาร์บอเนตเท่ากับ 0 
มิลลิกรัมต่อลิตรทุกตวัอยา่ง ทั้งน้ีมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุค่าคาร์บอเนตไว ้

 ปริมาณไบคาร์บอเนตของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 12-393 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณไบคาร์บอเนตต ่าสุดท่ี 98 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สูงสุดท่ี 393 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณไบคาร์บอเนต
ต ่าสุดท่ี 12 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 370 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ีมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุ
ค่าไบคาร์บอเนตไว ้

 ปริมาณฟลูออไรด์ของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0-1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณฟลูออไรดต์ ่าสุดท่ี 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 
1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณฟลูออไรด์ต ่าสุดเท่ากบั 
 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าฟลูออไรด์สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้ า
บาดาลท่ีจะใช้บริโภคได ้ซ่ึงก าหนดค่าฟลูออไรด์ท่ีเหมาะสมไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ี
มาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุค่าฟลูออไรดไ์ว ้

  ปริมาณไนเตรทของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 0.2-13 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณไนเตรทต ่าสุดท่ี 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 13 
มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณไนเตรทต ่าสุดท่ี 0.2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สูงสุดท่ี 9.6 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติ ซ่ึง
ก าหนดค่าไนเตรทท่ีเหมาะสมไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร  

   ปริมาณความกระด้างทั้ งหมดของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 11-320 
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณความกระดา้งทั้งหมดต ่าสุดท่ี 
57 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 230 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมี
ปริมาณความกระดา้งทั้งหมดต ่าสุดท่ี 11 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 320 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ซ่ึงก าหนดปริมาณความกระดา้งทั้งหมดท่ี



64 
 

เหมาะสมไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ีมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ได้ระบุปริมาณความ
กระดา้งทั้งหมดไว ้  

 ปริมาณความกระดา้งถาวรของน ้ าแร่บรรจุขวด อยูใ่นช่วง 0-93 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณความกระดา้งถาวรต ่าสุดท่ี 0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สูงสุดท่ี 34 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมีปริมาณความ
กระดา้งทั้งหมดต ่าสุดท่ี 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 93 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ซ่ึงก าหนดปริมาณความกระดา้งถาวรท่ีเหมาะสมไม่เกิน 200 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ีมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุปริมาณความกระดา้งถาวรไว ้  

 ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได้ของน ้ าแร่บรรจุขวด อยู่ในช่วง 12-475 
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน ้าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในประเทศไทยมีปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายไดต้ ่าสุดท่ี 
198 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 475 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีผลิตในต่างประเทศมี
ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายไดต้ ่าสุดท่ี 12 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงสุดท่ี 388 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ซ่ึงก าหนดปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายไดท่ี้
เหมาะสมไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ีมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุปริมาณสารทั้งหมด
ท่ีละลายไดไ้ว ้   

4.1.3  ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน า้แร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ด้านโลหะหนัก 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตวัอย่างน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นโลหะหนักโดยมีพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ 4 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ 1) เหล็ก 2) แมงกานีส 
3) คอปเปอร์ และ4)สงักะสี จ านวน 17 ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 4.3
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ดา้น
โลหะหนกั 

ล าดบั ตัวอย่าง สถานที่ผลติ 

คุณลกัษณะทางโลหะหนัก  
( หน่วย มิลลกิรัมต่อลติร) 

เหลก็ แมงกานีส 
คอป
เปอร์ สังกะสี 

1 ตวัอยา่งท่ี 1 ประเทศไทย 0 0 0 0 

2 ตวัอยา่งท่ี 2 ประเทศไทย 0 0 0 0 
3 ตวัอยา่งท่ี 3 ประเทศไทย 0 0 0 0 

4 ตวัอยา่งท่ี 4 ประเทศไทย 0 0 0 0 
5 ตวัอยา่งท่ี 5 ประเทศไทย 0 0 0 0.1 

6 ตวัอยา่งท่ี 6 ประเทศไทย 0 0 0 0 
7 ตวัอยา่งท่ี 7 ประเทศไทย 0 0 0 0 

8 ตวัอยา่งท่ี 8 ประเทศไทย 0 0 0 0 

9 ตวัอยา่งท่ี 9 ประเทศไทย 0 0 0 0.1 

10 ตวัอยา่งท่ี 10 ต่างประเทศ 0 0 0 0.1 

11 ตวัอยา่งท่ี 11 ต่างประเทศ 0 0 0 0 

12 ตวัอยา่งท่ี 12 ต่างประเทศ 0 0 0 0 

13 ตวัอยา่งท่ี 13 ต่างประเทศ 0 0 0 0.1 

14 ตวัอยา่งท่ี 14 ต่างประเทศ 0 0 0 0 

15 ตวัอยา่งท่ี 15 ต่างประเทศ 0 0 0 0 

16 ตวัอยา่งท่ี 16 ต่างประเทศ 0 0 0 0.1 

17 ตวัอยา่งท่ี 17 ต่างประเทศ 0 0 0 0 
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ผลการศึกษาปริมาณแร่ธาตุของน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นโลหะหนกั พบวา่ 

 ปริมาณเหล็กของน ้ าแร่บรรจุขวดทั้ง 17 ตวัอย่าง มีค่าเท่ากบั 0.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุค่าเหล็กเอาไว ้ขณะท่ีมาตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใช้
บริโภคไดร้ะบุปริมาณเหลก็ท่ีเหมาะสมไวไ้ม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ปริมาณแมงกานีสของน ้ าแ ร่บรรจุขวดทั้ ง  17 ตัวอย่าง  มี ค่า เ ท่ากับ 
 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติก าหนดใหมี้ไดไ้ม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ปริมาณทองแดงของน ้าแร่บรรจุขวดทั้ง 17 ตวัอยา่ง มีค่าเท่ากบั 0.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติก าหนดใหมี้ไดไ้ม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ปริมาณสังกะสีของน ้ าแร่บรรจุขวด อยูใ่นช่วง 0-0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งน้ี
มาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติไม่ไดร้ะบุปริมาณสงักะสีไว ้

จากผลการศึกษาคุณภาพน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 17  
ตัวอย่าง พบว่าคุณภาพน ้ าแร่บรรจุขวดทั้งท่ีผลิตในประเทศไทยและผลิตจากต่างประเทศท่ีมี
จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 17 ตวัอยา่งนั้น ส่วนใหญ่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน ้าแร่
ธรรมชาติ และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ มีเพียง 1 ตวัอยา่งเท่านั้นท่ีมี
ปริมาณฟลูออไรดเ์กินเกณฑม์าตรฐานน ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้โดยทั้ง 17 ตวัอยา่งมีปริมาณแร่
ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกนัตามสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของแหล่งน ้ าดิบท่ีน ามาผลิต
เป็นน ้าแร่บรรจุขวด  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ผลการการศึกษาคุณภาพน ้าแร่บรรจุขวดรวมทุกพารามิเตอร์ 

ล าดับ ตัวอย่าง   สถานที่ผลติ 

คุณภาพน า้แร่บรรจุขวด 

คว
าม
เป็
นก

รด
 ด่
าง
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/cm
) 

คว
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ข ุ่น

 (N
TU

) 

สี 
(P
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o) 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร 
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เซี
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โซ
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เฟ
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าม
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าย
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ส 
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สัง
กะ
สี 

1 ตวัอยา่งท่ี 1 ประเทศไทย 7.6 352 0 0 60 8.0 5.2 1.8 7 4.0 0 216 0.3 11 180 5 229 0 0 0 0 

2 ตวัอยา่งท่ี 2 ประเทศไทย 8.1 512 0 0 12 6.4 100 1.4 24 6.0 0 316 0.8 2.6 57 0 333 0 0 0 0 

3 ตวัอยา่งท่ี 3 ประเทศไทย 8.1 570 0 0 30 11 83 3.3 26 52 0 251 0.4 2.8 120 0 371 0 0 0 0 

4 ตวัอยา่งท่ี 4 ประเทศไทย 7.3 532 0 0 45 30 38 0.86 6 7.6 0 354 0.1 13 230 0 346 0 0 0 0 

5 ตวัอยา่งท่ี 5 ประเทศไทย 8.3 305 0 0 15 18 31 2.4 7 14 10 157 0.5 1.9 110 0 198 0 0 0 0.1 

6 ตวัอยา่งท่ี 6 ประเทศไทย 8.0 730 0 0 32 15 130 2.9 19 52 0 393 0.4 1.7 140 0 475 0 0 0 0 

7 ตวัอยา่งท่ี 7 ประเทศไทย 7.4 497 0 0 25 13 65 0.82 11 110 0 98 0.1 1.5 110 34 323 0 0 0 0 

8 ตวัอยา่งท่ี 8 ประเทศไทย 8.4 616 0 0 21 9.9 110 2.6 38 28 15 260 0.4 0.3 92 0 400 0 0 0 0 
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ล าดับ ตัวอย่าง   สถานที่ผลติ 

คุณภาพน า้แร่บรรจุขวด 

คว
าม
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รด
 ด่
าง
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) 

คว
าม
ข ุ่น
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สัง
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สี 

9 ตวัอยา่งท่ี 9 ประเทศไทย 8.3 655 0 0 29 8.9 110 4.2 34 7.2 20 341 1.7 6.8 110 0 426 0 0 0 0.1 

10 ตวัอยา่งท่ี 10 ต่างประเทศ 7.9 25 0 0 4.2 0.7 1.8 0.29 4 1.2 0 12 0.1 2.2 13 3 16 0 0 0 0.1 

11 ตวัอยา่งท่ี 11 ต่างประเทศ 7.7 56 0 0 8.6 2.2 0.89 0.57 2 1.2 0 33 0 2.4 31 3 36 0 0 0 0 

12 ตวัอยา่งท่ี 12 ต่างประเทศ 7.6 597 0 0 85 26 7.9 1.2 16 12 0 370 0.1 4.5 320 18 388 0 0 0 0 

13 ตวัอยา่งท่ี 13 ต่างประเทศ 8.2 247 0 0 33 7.8 6.9 0.91 14 14 0 115 0 3.7 110 21 161 0 0 0 0.1 

14 ตวัอยา่งท่ี 14 ต่างประเทศ 7.0 19 0 0 2.1 1.4 1.0 0.25 0 0.8 0 12 0 2.9 11 1 12 0 0 0 0 

15 ตวัอยา่งท่ี 15 ต่างประเทศ 7.6 367 0 0 28 14 18 4.6 63 34 0 44 0.1 4.2 130 93 239 0 0 0 0 

16 ตวัอยา่งท่ี 16 ต่างประเทศ 7.8 296 0 0 22 13 18 5.3 0 16 0 174 0.2 0.2 110 0 192 0 0 0 0.1 

17 ตวัอยา่งท่ี 17 ต่างประเทศ 8.1 229 0 0 29 0.9 14 6.9 5 20 0 92 0.2 9.6 76 0 149 0 0 0 0 

 



69 
 

4.2 ปัจจัยที่เกีย่วข้องในการผลติน า้แร่ 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่ ผูศึ้กษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิผ่านแบบค าถามสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง 
(Structure Interviews) มีลักษณะเป็นแนวค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) 
ออนไลน์กบักลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม รวมจ านวน 13 คน ประกอบดว้ย  

1) หวัหนา้ฝ่ายของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จ านวน 4 คน  
2) เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล จ านวน 5 คน  
3) เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล/องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 4 คน  
ซ่ึงใช้พิจารณาร่วมกบัการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปของการศึกษา จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จะห็นไดว้่าทางผูต้อบสัมภาณ์ทุกคน มีความ
เขา้ใจและสามารถตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น เป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาได้
คาดหวงัไว ้โดยผลการศึกษามีรายละเอียดการน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) ดา้นการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้าใตดิ้น 
2) ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด 
3) ดา้นการบริหารจดัการ 
4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.1 ปัจจัยด้านการประเมินศักยภาพทางส่ิงแวดล้อมของน า้ใต้ดนิ 
           การศึกษาปัจจยัด้านการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้ าใตดิ้น คือ การ

ประเมินความสามารถพื้นฐานส่ิงแวดลอ้มทางธรณีวิทยาท่ีมีผลต่อการผลิตน ้าแร่ โดยประกอบดว้ย
ค าถามปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ 1) ความสามารถของแหล่งน ้าใตดิ้นในการน ามาผลิตน ้าแร่ 2) ความยาก-ง่าย 
หรือขอ้ก าจดัในการขดุเจาะหาน ้ าแร่ธรรมชาติ 3) ปัญหาหรืออุปสรรคทางดา้นกายภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน าน ้ าใตดิ้นมาผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด 4) ศกัยภาพแหล่งน ้ าบาดาลของประเทศไทยในการ
พฒันาต่อยอดไปเป็นน ้าแร่บรรจุขวด  โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 ความสามารถของแหล่งน ้าใตดิ้นในการน ามาผลิตน ้าแร่ 
                ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าประเทศไทยมี

แหล่งน ้าใตดิ้นท่ีสามารถน ามาผลิตน ้าแร่ได ้ซ่ึงบางแห่งมีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะผลิตน ้าแร่ ซ่ึงน ้าใต้
ดินท่ีมีความลึกมากกว่า 15 เมตรลงไป จะมีชั้นดิน ชั้นทราย ชั้นหิน ซ่ึงเป็นการกรองแร่ธรรมชาติ 
และมีคุณสมบติัเฉพาะตวัตามชั้นหินท่ีผา่นซึม โดยตอ้งมีการน าน ้ามาวิเคราะห์คุณภาพอยา่งละเอียด
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และมีนกัธรณีวิทยารับรองวา่สภาพทางธรณีเอ้ือต่อการเกิดแร่ธาตุท่ีส าคญันั้นๆ ยกตวัอยา่งขอ้มูลค า
ใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
 “ได ้อยู่ท่ีค  านิยามของค าว่าน ้ าแร่คืออะไร น ้ าใตดิ้นมีแร่ธาติผสมอยู่เสมอ 
สามารถน ามากรองและผสมจนไดค่้าท่ียอมรับได ้กเ็รียกวา่น ้าแร่ได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 
  “มี แต่ต้องน าน ้ ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดและมีนักธรณีวิทยารับรองว่า
สภาพทางธรณีเอ้ือต่อการเกิดแร่ธาตุท่ีส าคญันั้นๆ ไม่ใช่เกิดข้ึนมาลอยๆ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9, 
2564) 

 ความยาก-ง่าย หรือขอ้ก าจดัในการขดุเจาะหาน ้าแร่ธรรมชาติ 
              ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการขดุเจาะหา

น ้าแร่ธรรมชาติมีความยาก เน่ืองจากการส ารวจเป็นเพียงการคาดการณ์ความน่าจะเจอน ้า ซ่ึงแร่ธาตุ
ต่างๆ จะข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศและชั้นหินในบริเวณนั้น และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ส ารวจและขดุเจาะ โดยการขดุเจาะในชั้นหินลึกเพื่อใหไ้ดน้ ้ าแร่บริสุทธ์ตอ้งมีรถเจาะท่ีไดม้าตรฐาน
และมีผูเ้ช่ียวชาญควบคุม และมีใบรับรองการเจาะน ้ าบาดาลจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล โดยส่วน
ใหญ่แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดี มกัอยูใ่นพื้นท่ีป่าไมห้รืออุทยานแห่งชาติ ท าใหไ้ม่สามารถ
น ามาพฒันาในเชิงอุตสาหกรรมได ้ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 

“ยาก เน่ืองจากการส ารวจเป็นการคาดการณ์ความน่าจะเจอน ้ า และแร่ธาตุ
ต่างๆจะข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ-ชั้นหินในบริเวณน ้า” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 
 “มีความยาก น ้าแร่ธรรมชาติ คือน ้าท่ีถูกกกัในช่องวา่ระหวา่ง หิน ดิน กรวด 
ทราย เป็นน ้ าท่ีไหลซึมลดลงเป็นช่วงๆ สุดทา้ยจะถูกกกัในช่องว่างในเน้ือหิน หรือชั้นหินจนหิน
อ่ิมตวัดว้ยน ้า ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นส ารวจและขดุเจาะ การขดุเจาะในชั้นหินลึกเพื่อใหไ้ด้
น ้ าแร่บริสุทธ์ตอ้งมีรถเจาะท่ีไดม้าตรฐานและมีผูเ้ช่ียวชาญควบคุม และมีใบรับรองการเจาะน ้ า
บาดาลจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 

“มีความยากพอสมควร เพราะ ชั้นน ้ าท่ีคุณภาพดี ต้องส ารวจ หาความ
เหมาะสม” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 

 ปัญหาหรืออุปสรรคทางดา้นกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าน ้าใตดิ้นมาผลิต
น ้าแร่บรรจุขวด 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ มีความเห็นว่าปัญหาหรืออุปสรรค
ทางดา้นกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าน ้ าใตดิ้นมาผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด คือ การส ารวจหาแหล่งน ้ า 
ปริมาณน ้าท่ีได ้ สภาพแวดลอ้มของแหล่งตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า และหากขดุเจาะแลว้คุณภาพ
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น ้ าไม่ได ้ก็อาจไม่คุม้ทุน ซ่ึงน ้ าแร่จะตอ้งมีคุณภาพน ้ าท่ีสามารถน าข้ึนมาใชไ้ดเ้ลยโดยผ่านการฆ่า
เช้ือเพียงอย่างเดียว ตอ้งมีความพร้อมของพื้นท่ีด าเนินการและศกัยภาพน ้ าบาดาลของแต่ละพื้นท่ี 
น ้ าแร่ควรท่ีจะเป็นน ้ าท่ีข้ึนมาจากใตดิ้นและตรวจสอบคุณภาพแลว้ผ่านเกณฑน์ ้ าด่ืม โดยแหล่งผลิต
ตอ้งอยู่บริเวณท่ีขุดเจาะเพื่อไม่ให้การผลิตผิดพลาด ซ่ึงโรงผลิตบรรจุไม่สามารถก่อตั้งในสถานท่ี
นั้นๆ ได ้และตอ้งระวงัเร่ืองการปนเป้ือน ความสะอาด การอุดตนัของท่อน ้า และบางส่วนเห็นวา่ไม่
น่าจะมีปัญหาหากมีตน้ทุนคือน ้ าแร่อยู่แลว้ เพียงแค่หาท่ีจ าหน่ายไดก้็สามารถผลิตได ้โดยเห็นว่า
ก่อนบรรจุขวดตอ้งผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าอยู่แลว้ ยกตวัอย่างขอ้มูลค าให้สัมภาษณ์
จากกลุ่มตวัอยา่ง 

“ น ้ าแร่ควรท่ีจะเป็นน ้ าท่ีข้ึนมาจากใตดิ้นและตรวจสอบคุณภาพแลว้ผ่าน
เกณฑ์น ้ าด่ืม แหล่งผลิตตอ้งอยู่บริเวณท่ีขุดเจาะเพื่อไม่ให้การผลิตผิดพลาด ซ่ึงโรงผลิตบรรจุไม่
สามารถก่อตั้งในสถานท่ีนั้นๆได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 

“ 1.ตน้ทุนการเจาะ และท าระบบการบรรจุให้มีมาตรฐาน 2.การรับรองจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่เป็นน ้าแร่จริง” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 

“ น ้ าแร่ควรท่ีจะเป็นน ้ าท่ีข้ึนมาจากใตดิ้นและตรวจสอบคุณภาพแลว้ผ่าน
เกณฑ์น ้ าด่ืม แหล่งผลิตตอ้งอยู่บริเวณท่ีขุดเจาะเพื่อไม่ให้การผลิตผิดพลาด ซ่ึงโรงผลิตบรรจุไม่
สามารถก่อตั้งในสถานท่ีนั้นๆได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 

“ คุณภาพน ้ าใตดิ้นท่ีขุดเจาะไม่ได ้อาจไม่เหมาะน ามาผลิตน ้ าแร่ เน่ืองจาก
ไม่คุม้ทุน”  ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12, 2564) 

“ ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการปนเป้ือน”ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 

 ศกัยภาพแหล่งน ้าบาดาลของประเทศไทยในการพฒันาต่อยอดไปเป็นน ้าแร่
บรรจุขวด   

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ทุกคน มีความเห็นว่าปัจจุบนัศกัยภาพ
แหล่งน ้ าบาดาลของประเทศไทยสามารถการพฒันาต่อยอดไปเป็นน ้าแร่บรรจุขวดได ้ได ้เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีแหล่งน ้ าบาดาลท่ียงัไม่ปนเป้ือนอีกจ านวนมาก และมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ทั้งนกั
ธรณีวิทยา ท าการส ารวจพื้นท่ี ช่างเจาะท่ีมีความเช่ียวชาญ นกัวิทยาศาสตร์ท่ีท าการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้า รถเจาะท่ีทนัสมยัเจาะไดลึ้กและมีมาตรฐานยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 

“ได ้ถา้หากน ้าแร่ผา่นเกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข”  
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 2564) 

“ได ้ประเทศไทยมีแหล่งน ้าบาดาลท่ียงัไม่ปนเป้ือนอีกจ านวนมาก”  
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
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            “ได ้เพราะเรามีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ท่ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ทั้งนกั
ธรณีวิทยา ท าการส ารวจพื้นท่ี ช่างเจาะท่ีมีความเช่ียวชาญ นกัวิทยาศาสตร์ท่ีท าการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้า รถเจาะท่ีทนัสมยัเจาะไดลึ้กและมีมาตรฐาน” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13, 2564)  

4.2.2 ปัจจัยด้านกฎหมายและข้อก าหนด 
           การศึกษาปัจจัยด้านกฎหมายและข้อก าหนดคือ การรับรู้และความเข้าใจใน

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการผลิตน ้ าแร่และน ้ าแร่บรรจุขวด โดยประกอบดว้ยค าถามปัจจยัย่อย ไดแ้ก่ 
1) การรับรู้และความเหมาะสมของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด 2) หน่วยงานท่ี
ดูแลเก่ียวข้องกับการผลิตและขุดเจาะน ้ าแร่ 3) ขั้นตอนท่ียากสุดการพฒันาจากน ้ าใต้ดินไปสู่
กระบวนการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด 4) ปัญหาและอุปสรรค ข้อก าหนดทางด้านกฎหมายหรือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตน ้าแร่และน ้าแร่บรรจุขวด โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 การรับรู้ถึงขอ้ก าหนดและความเหมาะสมของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 
                 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์บางส่วนรู้จกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด และมีความเห็นว่ากฎหมายน ้ าแร่ปัจจุบนัมีความเหมาะสม มีการก าหนด
นิยามของน ้ าแร่ชดัเจน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกโคเด็กซ์ ท าตามขอ้บงัคบัของโคเด็กซ์ซ่ึง
เป็นองคก์รระดบัโลก กฎหมายเก่ียวกบัน ้าแร่จึงทนัสมยัไดรั้บการปรับปรุงอยูเ่สมอ และเห็นวา่ควร
ปรับปรุงขอ้ก าหนดดา้นปริมาณสารบางตวั เช่น สารหนู ควรปรับแกใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานน ้าด่ืม
ของ WHO ขณะท่ีผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงไม่ทราบรายละเอียดขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการ
ผลิตน ้าแร่บรรจุขวด ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
    “มีความเหมาะสม เน่ืองจากมีการก าหนดนิยามของน ้ าแร่ชัดเจน” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 
       “มีความเหมาะสมดี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกโคเด็กซ์ ท าตาม
ขอ้บงัคบัของโคเด็กซ์ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัโลก กฎหมายเก่ียวกบัน ้าแร่จึงทนัสมยัไดรั้บการปรับปรุง
อยูเ่สมอ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 

        “รู้จกั และเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการรับรองท่ีอา้งอิงตามมาตรฐานสากล
และคิดถึงสุขภาพของมนุษย ์เป็นหลกั” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 

       “ไม่ทราบรายละเอียด”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 
 หน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและขดุเจาะน ้าแร่  

                 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบสมัภาษณ์ส่วนหน่ึงมีความเห็นวา่กรมทรัพยากร
น ้ าบาดาลควรมีหน้าท่ีดูแลการผลิตและการขุดเจาะน ้ าแร่ ขณะท่ีบางส่วนมีความเห็นว่าควรแยก
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หน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล ก ากบัดูแลเร่ืองการขุดเจาะ และ
ส ารวจแหล่งน ้ าแร่ (น ้ าใตดิ้น) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก ากบัเร่ืองการใชเ้คร่ืองจกัรและ
การผลิต หรือกระทรวงสาธารณะสุขในเร่ืองการผลิต มาตรฐานการบรรจุขวด ความสะอาด อนามยั 
และมาตรฐานการเป็นน ้าแร่ ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
  “ ควรเป็นกรมทรัพยากรน ้าบาดาล” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 

             “ ควรใหก้รมทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล ”  
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
 “ควรแยกหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล 
ก ากบัดูแลเร่ืองการขดุ เจาะ และส ารวจแหล่งน ้ าแร่ (น ้ าใตดิ้น) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
ก ากบัเร่ืองการใชเ้คร่ืองจกัร และการผลิต” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 12, 2564) 
             “กระทรวงสาธารณะสุขในเร่ืองการผลิต กรมทรัพยากรน ้าบาดาลในเร่ืองขดุ
เจาะ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 2564) 

 ขั้นตอนท่ียากท่ีสุดในการพฒันาจากน ้ าใตดิ้นไปสู่กระบวนการผลิตน ้ าแร่
บรรจุขวด    

             ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าขั้นตอนท่ียาก
ท่ีสุดในการพฒันาจากน ้าใตดิ้นไปสู่กระบวนการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด คือ การส ารวจหาแหล่งน ้าแร่ 
การคน้หาแหล่งน ้ าบาดาลท่ีมีศกัยภาพเพียงพอ การหาแหล่งน ้ าท่ีคุณภาพดีและพื้นท่ีๆเหมาะสม 
ขณะท่ีบางส่วนมีความเห็นว่าขั้นตอนท่ียากสุดในการพฒันาจากน ้ าใตดิ้นไปสู่กระบวนการผลิต
น ้ าแร่บรรจุขวด คือขั้นตอนการฆ่าเช้ือ ตรวจสอบเช้ือโรค และการขออนุญาตจากองคก์ารอาหาร
และยา และการหาตลาดรองรับ ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
            “การส ารวจหาแหล่งน ้าแร่” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 
            “การส ารวจหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และงบประมาณ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 13, 
2564) 
           “การหาแหล่งน ้าท่ีคุณภาพดี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 
           “ขั้นตอนการฆ่าเช้ือตรวจสอบเช้ือโรค และขอ อ.ย.” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4, 
2564) 
           “ตลาด” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5, 2564) 

 ปัญหาและอุปสรรค ขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตน ้าแร่และน ้าแร่บรรจุขวด 
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               ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงมีความเห็นวา่ไม่มีปัญหาและ
อุปสรรคทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตน ้ าแร่และน ้ าแร่บรรจุขวด ขณะท่ีบางส่วนมี
ความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคคือการออกใบอนุญาตในการผลิต เพราะตอ้งตรวจสอบหลาย
ขั้นตอน รวมถึงการขอ อย. และปัญหามีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาแหล่งน ้าและการผลิตน ้าแร่
มากเกินไป ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 

 “ไม่มี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
   “ไม่น่าจะมี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 10, 2564) 

                  “การออกใบอนุญาตในการผลิต เพราะต้องตรวจสอบหลายขั้นตอน”  
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 

              “มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาแหล่งน ้ าและการผลิตน ้ าแร่มากเกินไป”  
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12, 2564) 

                           “มีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 
4.2.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
           การศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ คือ แนวคิดดา้นกระบวนการวางแผน การจดั

องคก์ร การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยประกอบดว้ยค าถามปัจจยัย่อย ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพ
ของชุมชน/ประชาชนในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้ าใตดิ้นของประชาชนเพื่อจ าหน่าย  
2) อุปสรรคส าคญัท่ีสุดของประชาชน/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 3) ความคุม้ทุน
หากประชาชน/ชุมชน จะผลิตน ้าแร่บรรจุขวดจ าหน่าย 4) การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการส่งเสริม
การผลิตน ้าแร่ในชุมชน โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 ศกัยภาพของชุมชน/ประชาชนในการผลิตน ้าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้าใต้
ดินของประชาชนเพื่อจ าหน่าย  

                ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ชุมชนหรือ
ประชาชนไม่สามารถมีศกัยภาพในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้ าใตดิ้นของประชาชนเพื่อ
จ าหน่าย เน่ืองจากการผลิตน ้ าแร่ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่ิง
แปลกปลอมเจือปน ดังนั้น การผลิตน ้ าแร่เพื่อจ าหน่ายควรด าเนินการโดยผูมี้ความรู้เฉพาะทาง  
ตอ้งมีการก ากบัควบคุมความสะอาด อนามยั บ ารุงรักษา และมีขั้นตอนมาตรฐานวิชาการ และมี
ตน้ทุนค่อนขา้งสูง  ขณะท่ีบางส่วนเห็นวา่มีศกัยภาพ ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนการหาแหล่งน ้าบาดาล
เพื่อน ามาผลิตเป็นน ้ าแร่ และหากมีบ่อน ้ าท่ีสามารถผลิตได้ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ 
ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
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                 “ไม่ เพราะน ้ าแร่ตอ้งมีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกนัไม่ให้มีส่ิง
แปลกปลอมเจือปน ดงันั้น การผลิตน ้ าแร่เพื่อจ าหน่ายควรด าเนินการโดยผูมี้ความรู้เฉพาะทาง” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 

                “ไม่มี เน่ืองจากตน้ทุนค่อนขา้งสูง และรายละเอียดเยอะ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คน
ท่ี 3, 2564) 

                “ไม่มี เพราะการผลิต ต้องมีการก ากับควบคุมความสะอาด อนามัย 
บ ารุงรักษา และมีขั้นตอนมาตรฐานวิชาการ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 
                  “ไม่มี เพราะประชาชนหรือชุมชนอาจมีความรู้ไม่เพียงพอและมีเคร่ืองมือท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 

                 “มีศกัยภาพ ถา้ไดรั้บการสนับสนุนการหาแหล่งน ้ าบาดาลเพื่อน ามาผลิต
เป็นน ้าแร่” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6, 2564) 

                “ท าได้ครับ แต่ภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเป็นพี่ เ ล้ียงให้ใน
เบ้ืองตน้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4, 2564) 

 อุปสรรคส าคญัท่ีสุดของประชาชน/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 
             ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อุปสรรคส าคญั

ท่ีสุดของประชาชน/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด คือการบริหารจดัการและความรู้
ความเขา้ใจในการผลิตและจ าหน่าย การขออนุญาต ความรู้เก่ียวกบัน ้ าบาดาลและน ้ าแร่ยงัมีน้อย 
รวมถึงงบประมาณและการคิดค่าใช้จ่ายในการน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาใช้งาน ยกตวัอย่างขอ้มูลค าให้
สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
               “ความรู้ความเขา้ใจ และการบริหารจดัการ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 

“การคิดค่าใชจ่้ายในการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาใชง้าน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 
               “การบริหารจดัการและความรู้ความเขา้ใจในการผลิตและจ าหน่าย” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 7, 2564) 

              “ความรู้เก่ียวกบัน ้าบาดาลและน ้าแร่ยงัมีนอ้ย” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
             “ประชาชน/ชุมชน มีผูมี้ความรู้ไม่เพียงพอ และขาดความรู้เร่ืองการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12, 2564) 
            “งบประมาณ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 

 ความคุม้ทุนหากประชาชน/ชุมชน จะผลิตน ้าแร่บรรจุขวดจ าหน่าย 
           ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความคุม้ทุน

หากประชาชนหรือชุมชนจะผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดจ าหน่าย เน่ืองจากการผลิตน ้ าแร่ท่ีไดม้าตรฐาน
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ตอ้งมีงบประมาณในการลงทุน อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการคุม้ทุน ส่ิงส าคญัคือค่าใชจ่้ายในการ
ผลิตตอ้งครอบคลุมตน้ทุน ซ่ึงค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าไฟฟ้า และมีส่วนน้อยเห็นว่าไม่คุม้ค่า 
เน่ืองจากต้องมีมาตรฐานความสะอาด อนามยั และต้นทุนการดูแลสูง  ยกตัวอย่างข้อมูลค าให้
สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
            “ถา้บริหารจดัการไดดี้ กมี็โอกาสคุม้ทุน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 
            “คุม้ทุนแน่นอนครับ และยงัสามารถสร้างรายไดใ้หชุ้มชนอีกดว้ยครับ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 4, 2564) 
           “คุม้ทุนไดไ้ม่ยาก ส่ิงส าคญัคือค่าใชจ่้ายในการผลิตตอ้งครอบคลุมตน้ทุนซ่ึง
ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าไฟฟ้า” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
             “คุม้ทุน” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7, 2564) 

         “ไม่คุม้ค่า เพราะมาตรฐานความสะอาด อนามยั และตน้ทุนการดูแลสูง” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 

 การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตน ้าแร่ในชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาครัฐสามารถ

ใหค้วามรู้ทางวิชาการเร่ืองแหล่งก าเนิดของน ้าแต่ละแห่ง และคุณค่าของน ้าแต่ละแห่ง ความเขม้ขน้
ของแร่ธาตุท่ีมีในน ้าของแต่ละแห่ง คุณประโยชน์ และวิธีการดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน ้าไม่ใหเ้กิดการ
ปนเป้ือน ความรู้ดา้นการการขุดเจาะและการผลิตและการวางแผนธุรกิจระดบัชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ SME ท้องถ่ินให้สามารถผลิตและจ าหน่ายน ้ าแร่ในราคาไม่แพง
ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 

            “ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ SME ทอ้งถ่ินให้สามารถผลิตและจ าหน่าย
น ้าแร่ใราคาไม่แพง” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2, 2564) 

          “ช่วยใหเ้ร่ืองความรู้แหละเทคโนโลยคีรับ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4, 2564) 
           “ส ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลท่ีสามารถน ามาผลิตน ้าแร่ได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 

7, 2564) 
          “ให้ความรู้ คอยเป็นพี่เล้ียงให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการผลิต และอ่ืนๆ” (ผูใ้ห้

สัมภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
“ให้ความรู้ทางวิชาการเร่ืองแหล่งก าเนิดของน ้ าแต่ละแห่ง และคุณค่าของน ้ า

แต่ละแห่ง ความเข้มข้นของแร่ธาตุท่ีมีในน ้ าของแต่ละแห่ง คุณประโยชน์ และวิธีการดูแล
บ ารุงรักษาแหล่งน ้าไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 

“งบประมาณ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 
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4.2.4 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
           การศึกษาปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด

จากการน าน ้ าใต้ดินข้ึนมาผลิตเป็นน ้ าแร่ โดยประกอบด้วยค าถามปัจจัยย่อย 2 ค าถาม ได้แก่ 
1) ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มของการน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาผลิตเป็นน ้าแร่ 2) ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการผลิตน ้าแร่และน าแร่บรรจุขวด โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มของการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาผลิตเป็นน ้าแร่  
              ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ไม่มีผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอ้มในการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาผลิตเป็นน ้าแร่ หากน ามาใชไ้ม่เกินศกัยภาพของชั้นน ้าท่ีให้
ได ้ซ่ึงน ้ าบาดาลจะมีการไหลเขา้มาแทนทีหรือเติมอยู่เสมอหาไม่สูบเกินค่าท่ีก าหนด ขณะท่ีส่วน
นอ้ยเห็นวา่มีผลกระทบหากใชโ้ดยไม่ค านึงถึงการเติมกลบัหรือใชใ้นปริมาณไม่เหมาะสม การออก
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลตอ้งเหมาะสมกบักิจการท่ีท า หากเยอะเกินไปจะส่งผลต่อริมาณน ้ าใตดิ้น 
ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 
             “ไม่มี หากน ามาใชไ้ม่เกินศกัยภาพของชั้นน ้ าท่ีให้ได”้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 
1, 2564) 
             “ไม่มี น ้ าบาดาลจะมีการไหลเขา้มาแทนที/เติมอยู่เสมอหาไม่สูบเกินค่าท่ี
ก าหนด จะไม่ส่งผลกระทบ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 

           “ไม่มีผลกระทบ แต่แหล่งน ้ าบาดาลท่ีน ามาผลิตต้องมีศกัยภาพเพียงพอ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4, 2564) 

            “มีผลกระทบ หากใช้โดยไม่ค านึงถึงการเติมกลับ หรือใช้ในปริมาณไม่
เหมาะสม” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 2564) 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการผลิตน ้ าแร่และน าแร่
บรรจุขวด  

              ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบสัมภาษณ์มีความเห็นว่า ปัจจุบันคนไทยยงัมี
ความรู้เก่ียวกบัน ้ าบาดาลนอ้ยมาก ควรให้ความรู้เก่ียวกบัน ้ าบาดาลก่อน ทุกขั้นตอนตอ้งมีหลกัการ
ท างานท่ีถูกตอ้ง ในกระบวนการผลิต ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้ ตอ้งบอกชนิดและปริมาณท่ี
ก าหนดใหช้ดัเจน ราคาจ าหน่ายตอ้งไม่สูงเกินไป ตอ้งใหค้วามส าคญัความสะอาด และหากท าไดจ้ะ
ไดส้ร้างรายไดใ้ห้ชุมชนและเกิดประโยชน์หลายๆอยา่ง โดยเฉพาะการมีน ้ าสะอาดด่ืมกินกนัทัว่ถึง 
ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้มัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 

           “ตอ้งบอกชนิดและปริมาณท่ีก าหนดใหช้ดัเจน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 
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“ไม่มี แต่ท าไดก้็จะเกิดประโยชน์หลายๆอยา่งมีน ้ าสอาดดืมกินกนัทัว่ถึงกนั” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5, 2564) 

“ราคาจ าหน่ายต้องไม่สูงเกินไป ต้องให้ความส าคัญความสะอาด” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 8, 2564) 

“ปัจจุบนัคนไทยยงัมีความรู้เก่ียวกบัน ้าบาดาลนอ้ยมาก ควรใหค้วามรู้เก่ียวกบั
น ้าบาดาลก่อน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9, 2564)     

“อยากใหข้ั้นตอนทุกขั้นตอน มีหลกัการท างานท่ีถูกตอ้ง ในกระบวนการผลิต 
ตอ้งผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 10, 2564) 

จากขอ้มูลการใหส้ัมภาษณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์ดา้นน ้าแร่และ
น ้าใตดิ้น  ผูว้ิจยัสามารถสรุปปัจจยัในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี  

1) ปัจจยัด้านการประเมินศกัยภาพทางส่ิงแวดลอ้มของน ้ าใตดิ้น  ผูว้ิจยั
สามารถสรุปไดว้่า ปัจจุบนัศกัยภาพแหล่งน ้าบาดาลของประเทศไทยสามารถการพฒันาต่อยอดไป
เป็นน ้าแร่บรรจุขวดได ้มีแหล่งน ้าใตดิ้นท่ีมีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะผลิตน ้าแร่ได ้โดยตอ้งมีการน ามา
วิเคราะห์คุณภาพอยา่งละเอียดและมีนกัธรณีวิทยารับรองสภาพทางธรณี โดยความยากของการผลิต
น ้ าแร่อยู่ท่ีการขุดเจาะหาน ้ าแร่ธรรมชาติ ซ่ึงการขุดเจาะควรไดรั้บการขุดเจาะโดยผูเ้ชียวชาญจาก
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล และปัญหาอุปสรรคในการน าน ้ าใตดิ้นมาผลิตเป็นน ้าแร่บรรจุขวด คือ การ
ส ารวจหาแหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกระบวนการ
ผลิตท่ีตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

2) ปัจจยัดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด  ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า กฎหมาย
น ้าแร่ในปัจจุบนัมีความเหมาะสม และกรมทรัพยากรน ้าบาดาลควรมีหนา้ท่ีดูแลการผลิตและการขดุ
เจาะน ้ าแร่ ส่วนกระทรวงสาธารณะสุขควรดูแลในเร่ืองมาตรฐานการผลิต การบรรจุขวด ความ
สะอาด ซ่ึงขั้นตอนท่ียากท่ีสุดในการพฒันาจากน ้ าใตดิ้นไปสู่กระบวนการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด คือ 
การส ารวจหาแหล่งน ้ าแร่ การออกใบอนุญาตในการผลิต และการขออนุญาตจากองคก์ารอาหาร
และยา เพราะตอ้งตรวจสอบหลายขั้นตอน  

3) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ผู ้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนหรือ
ประชาชนไม่สามารถมีศกัยภาพในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้ าใตดิ้นของประชาชนเพื่อ
จ าหน่าย เน่ืองจากการผลิตน ้าแร่ตอ้งมีการควบคุมโดยผูมี้ความรู้เฉพาะดา้นและมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง  
โดยอุปสรรคส าคญัท่ีสุดของประชาชนหรือชุมชน คือการบริหารจดัการ และความรู้ความเขา้ใจใน
การผลิตและจ าหน่าย การขออนุญาต รวมถึงงบประมาณ ควรไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในการ
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ให้ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ SME ท้องถ่ินให้
สามารถผลิตและจ าหน่ายน ้าแร่ในราคายอ่มเยาว ์

4) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า  การน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมา
ผลิตเป็นน ้ าแร่บรรจุขวดไม่มีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม  หากน ามาใชไ้ม่เกินศกัยภาพของการเติม
กลบั การออกใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลตอ้งเหมาะสมกบักิจการท่ีท า เพื่อไม่ใหใ้ชน้ ้ าผิดประเภท โดย
มีขอ้เสนอแนะว่า ภาครัฐควรให้ความรู้เก่ียวกบัน ้ าบาดาล โดยหากมีการน ามาผลิตเป็นน ้ าแร่ตอ้ง
บอกชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุท่ีก าหนดให้ชดัเจน ราคาจ าหน่ายตอ้งไม่สูงเกินไป ตอ้งให้
ความส าคญักบัความสะอาด  

4.3 แนวทางในการผลติน า้แร่บรรจุขวดในอนาคต 
จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถสรุป แนวทางในการผลิตน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต ไดด้งัน้ี 

4.3.1 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ในการน าน ้ าใต้ดินข้ึนมาผลิตเป็นน ้ าแร่ธรรมชาตินั้น จ าเป็นต้องต้องอาศยัผูท่ี้มี

ความรู้และมีความเช่ียวชาญในการขุดเจาะหาแหล่งน ้ าแร่ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อป้องกันการ
พงัทลายของหน้าดิน และการปนเป้ือนของสารเคมี หรือส่ิงแปลกปลอมไหลลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น 
รวมถึงการประเมินศกัยภาพและปริมาณน ้ าบาดาลในพื้นท่ีๆนั้น และตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งน ้ าดิบ ทั้งในดา้นปริมาณแร่ธาตุและสารเจือปนโดยหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือ นอกจากน้ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพน ้าบาดาลในแต่ละพื้นท่ีใหป้ระชาชนหรือผูท่ี้สนใจ
ทราบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสภาพน ้ าบาดาลใน
พื้นท่ีของตนในการพฒันาต่อยอดน ้าบาดาลไปผลิตเป็นน ้าแร่บรรจุขวดในอนาคต  

4.3.2 ด้านกฎหมายและข้อบังคบั 
ในการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดต้องค านึงถึงข้อก าหนดในด้านกระบวนการผลิต 

เน่ืองจากน ้าแร่ธรรมชาติจะตอ้งไม่ผ่านกระบวนการใดๆ โดยจะอนุญาตใหมี้กระบวนการผลิตตาม
ความจ าเป็นเท่านั้น และตอ้งผลิตในบริเวณแหล่งน้าํธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น ซ่ึงหากจะน าไป
ผ่านกรรมวิธีการผลิตก่อนบรรจุสามารถท าไดเ้พียงปรับปริมาณกาซท่ีมีอยูใ่นน ้ าแร่ธรรมชาติ และ
ก าจัดสารประกอบท่ีไม่คงตัว เช่น เหล็ก แมงกานีส ก ามะถนั สารหนูโดยวิธีท าให้ตกตะกอน
(decantation) และ/หรือ วิธีการกรอง (filtration) เท่านั้น (อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการ
ตกตะกอนและหรือเร่งการกรอง) อย่างไรก็ตามวิธีการผลิตขา้งตน้ตอ้งไม่ท าให้สารประกอบท่ี
ส าคญัในน้าํแร่ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป และตอ้งบรรจุใกลแ้หล่งน ้ านั้น ภายใตสุ้ขลกัษณะท่ีดี 
ดงันั้น แนวทางในการพฒันาน ้ าแร่บรรจุขวดในอนาคตนั้น ควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจในดา้น
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กระบวนผลิตตามขั้นตอนท่ีกฎหมายระบุไว ้ทั้งในดา้นสถานท่ีตั้ง กรรมวิธีในการผลิต คุณภาพของ
ผลิตภณัฑน์ ้ าแร่ ฉลากบรรจุ เป็นตน้ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเปิดการฝึกอบรมใหป้ระชาชนผู ้
ท่ีสนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีแหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตต้นแบบให้
ประชาชนผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาดูกรรมวิธีการผลิต รวมถึงตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับทราบถึงขอ้ก าหนด และเขา้ถึงขั้นตอนหรือหน่วยงานพิจารณาขออนุญาตไดง่้าย ไม่ซับซ้อน 
นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการปรับปรุงค่ามาตรฐานปริมาณแร่ธาตุหรือสารปนเป้ือนให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยูเ่สมอ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคุณภาพของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานครและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
การผลิตน ้าแร่ธรรมชาติ  ผูว้ิจยัสามารถมาสรุปประเดน็ต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
5.1.1 คุณภาพของน า้แร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร 
           จากการศึกษาคุณภาพของน ้าแร่บรรจุขวดท่ีมีจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 17 

ตวัอย่าง โดยศึกษาคุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางโลหะหนัก  
รวมทั้งส้ิน 21 พารามิเตอร์ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 คุณลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างน ้ าแร่ จ านวน 17 ตัวอย่าง โดยมี
พารามิเตอร์ในการศึกษา 4 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่  ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ความขุ่น และสี 
เม่ือพิจารณาคุณภาพน ้ าตามมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 
199) พ.ศ.2543 จะพบว่าไม่ไดมี้การระบุค่ามาตรฐานคุณลกัษณะทางกายภาพไว ้มีเพียงการระบุว่า
น ้ าแร่ธรรมชาติตอ้งใส ไม่มีตะกอน ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาทั้ง 17 ตวัอย่างท่ีมีค่าความขุ่นและสี
เท่ากบัศูนย ์นัน่แสดงถึงน ้ าแร่บรรจุขวดท่ีน ามาศึกษาทั้ง 17 ตวัอยา่งมีลกัษณะใส และไม่มีตะกอน 
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ ส าหรับค่าความเป็นกรด-ด่าง จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่
ทั้ง 17 ตวัอยา่ง มีค่าอยูใ่นช่วง 7.0 -8.4 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้และค่า
การน าไฟฟ้าทั้ง 17 ตวัอย่าง มีค่าอยู่ในช่วง 19-730 µS/cm ซ่ึงค่าการน าไฟฟ้าเป็นความสามารถใน
การน ากระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอ่ืนๆท่ีละลายในน ้ า ซ่ึงสามารถใชท้ านายปริมาณแร่ธาตุท่ี
ละลายในน ้ าเบ้ืองตน้ได้ โดยตวัอย่างน ้ าแร่ท่ีผลิตในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียของค่าการน าไฟฟ้า
เท่ากบั 530 µS/cm ตวัอยา่งท่ีผลิตในต่างประเทศมีค่าเฉล่ียการน าไฟฟ้าเท่ากบั 230 µS/cm และมีค่า
การน าไฟฟ้านอ้ยท่ีสุดคือ 19 µS/cm นัน่หมายถึงในตวัอยา่งน ้ าแร่น้ีมีปริมาณแร่ธาตุละลายอยูน่อ้ย
มาก ทั้งน้ีค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการน าไฟฟ้าไม่ไดถู้กระบุไวใ้นมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ 

 คุณลกัษณะทางเคมีของตวัอยา่งน ้าแร่ จ านวน 17 ตวัอยา่ง โดยมีพารามิเตอร์
ในการศึกษา 13 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ 1)แคลเซียม 2)แมกนีเซียม  3)โซเดียม 4)โพแทสเซียม 5)ซลัเฟต  
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6)คลอไรด ์ 7)คาร์บอเนต 8)ไบคาร์บอเนต 9)ฟลูออไรด ์10)ไนเตรท 11)ความกระดา้งทั้งหมด 12)
ความกระดา้งถาวร 13)ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้เม่ือพิจารณาคุณภาพน ้าตามมาตรฐานน ้าแร่
ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ.2543 จะพบว่า ในดา้นคุณลกัษณะ
ทางเคมีท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษามีเพียงไนเตรทพารามิเตอร์เดียวท่ีมีการระบุค่าไวใ้นมาตรฐานน ้ าแร่
ธรรมชาติ โดยระบุว่าตอ้งมีปริมาณไนเตรทไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงจากการศึกษาตวัอย่าง
น ้ าแร่ทั้ง 17 ตวัอย่าง พบว่ามีปริมาณไนเตรทเป็นไปตามมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติ โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 0.2-13 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงปริมาณไนเตรทจะเป็นดชันีบ่งบอกถึงการเป้ือนจากปุ๋ยหรือมูล
สัตวต่์างๆ ท่ีเกิดการชะลา้งไหลลงสู่ชั้นน ้ าใตดิ้น โดยหากพิจารณาผลการศึกษาพารามิเตอร์อ่ืนๆ 
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้จะพบวา่ตวัอยา่งน ้าทั้ง 16 ตวัอยา่งอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้มีเพียง 1 ตวัอยา่งท่ีมีปริมาณฟลูออไรดสู์งเกินเกณฑม์าตรฐาน
น ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้โดยมีค่าเท่ากบั 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติระบุ
ว่าส าหรับน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องเพิ่มค าเตือน 
“ผลิตภณัฑ์น้ีไม่เหมาะส าหรับทารกและเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปี” ท่ีฉลากด้วย หากพิจารณาด้าน
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพจะพบว่าน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มีปริมาณแร่ธาตุ
ละลายอยูเ่ป็นจ านวนมากและมีราคาไม่สูง เม่ือเปรียบเทียบกบัน ้าแร่ท่ีผลิตจากต่างประเทศท่ีน าเขา้
มาจ าหน่ายในประเทศไทย โดยบางตัวอย่างมีปริมาณแร่ธาตุไม่ต่างจากน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีวาง
จ าหน่ายทัว่ไป ทั้งน้ีการท่ีไม่ได้มีการระบุปริมาณแร่ธาตุท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายเอาไวใ้น
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นขอ้ดีอีกประการให้ผูท่ี้สนใจผลิตมีโอกาสเลือกคุณภาพน ้า
และแหล่งน ้าใตดิ้นไดม้ากยิง่ข้ึน 

 คุณลกัษณะทางโลหะหนกัของน ้าแร่ทั้ง 17 ตวัอยา่ง  โดยมีพารามิเตอร์ใน
การศึกษา 4 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ 1)เหลก็ 2)แมงกานีส  3) คอปเปอร์ 4)สงักะสี พบวา่ ทั้ง 17 ตวัอยา่งมี
ปริมาณ เหล็ก แมงกานีส คอปเปอร์ เท่ากบัศูนย ์ส าหรับปริมาณสังกะสี พบว่ามี 12 ตวัอย่างมีค่า
เท่ากบัศูนย ์มีเพียง 5 ตวัอย่างท่ีมีค่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 199) พ.ศ.2543ซ่ึงระบุปริมาณทองแดงไม่เกิน 1 
มิลลิกรัมต่อลิตรและแมงกานีสไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5.1.2 ปัจจัยที่เกีย่วข้องในการผลติน า้แร่ 
           จากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่ ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ผ่านแบบค าถามสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structure Interviews) โดยมีลกัษณะเป็นแนวค าถาม
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม รวมจ านวน 13 คน 
ประกอบด้วย 1) หัวหน้าฝ่ายของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล จ านวน 4 คน 2) เจ้าหน้าท่ีระดับ
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ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล จ านวน 5 คน 3)เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/
องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน /ประชาชน ในพื้นท่ี อ.เลาขวญัและ อ.หว้ยกระเจา จ านวน 4 คน ประกอบ
ไปดว้ยค าถาม 4 ดา้น โดยสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

1) ด้านการประเมินศักยภาพทางส่ิงแวดล้อมของน ้ าใต้ดิน พบว่าผู ้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัว่า ประเทศไทยมีแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีสามารถน ามา
ผลิตน ้ าแร่ได้ โดยในการขุดเจาะน ้ าแร่ธรรมชาติมีความยากเน่ืองจากการส ารวจเป็นเพียงการ
คาดการณ์ความน่าจะพบน ้ าใตดิ้น ซ่ึงปริมาณแร่ธาตุต่างๆท่ีละลายอยู่ในน ้ าจะข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิ
ประเทศและชั้นหินในบริเวณนั้น ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการส ารวจและขดุเจาะ โดยการ
ขุดเจาะในชั้นหินลึกเพื่อให้ไดน้ ้ าแร่บริสุทธ์ตอ้งมีรถเจาะท่ีไดม้าตรฐานและมีผูเ้ช่ียวชาญควบคุม 
และมีใบรับรองการเจาะน ้ าบาดาลจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล โดยปัญหาหรืออุปสรรคทางดา้น
กายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าน ้าใตดิ้นมาผลิตน ้าแร่บรรจุขวด ผูต้อบแบบสมัภาษณ์มีความคิดเห็นวา่ 
อุปสรรคคือการส ารวจหาแหล่งน ้ า และปริมาณน ้ าท่ีได ้ซ่ึงหากขุดเจาะแลว้คุณภาพน ้ าไม่ไดก้็อาจ
ไม่คุม้ทุน ซ่ึงน ้ าแร่จะตอ้งมีคุณภาพน ้ าท่ีสามารถน าข้ึนมาใชไ้ดเ้ลยโดยผ่านการฆ่าเช้ือเพียงอย่าง
เดียว ตอ้งมีความพร้อมของพื้นทีเน่ืองจากการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจะตอ้งกระท าภายในบริเวณ
แหล่งน ้ าแร่ธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น ซ่ึงบางพื้นท่ีโรงผลิตบรรจุไม่สามารถก่อตั้งในสถานท่ี
นั้นๆ ได้ และตอ้งระวงัเร่ืองการปนเป้ือนและความสะอาด นอกจากน้ีผูต้อบสัมภาษณ์ทุกคนมี
ความเห็นว่าปัจจุบนัศกัยภาพแหล่งน ้ าบาดาลของประเทศไทยสามารถการพฒันาต่อยอดไปเป็น
น ้าแร่บรรจุขวดได ้ได ้เน่ืองจากประเทศไทยมีแหล่งน ้าบาดาลท่ียงัไม่ปนเป้ือนอีกจ านวนมาก และมี
ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้ งนักธรณีวิทยา ท าการส ารวจพื้นท่ี ช่างเจาะท่ีมีความเช่ียวชาญ 
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้า รถเจาะท่ีทนัสมยั 

2) ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด พบวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงรู้จกักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด และมีความเห็นว่ากฎหมายน ้ าแร่ปัจจุบนัมีความเหมาะสม มี
การก าหนดนิยามของน ้ าแร่ชดัเจน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกโคเด็กซ์ ท าตามขอ้บงัคบัของ
โคเด็กซ์ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัโลกกฎหมายเก่ียวกบัน ้าแร่จึงทนัสมยัไดรั้บการปรับปรุงอยูเ่สมอ และ
เห็นวา่ควรปรับปรุงขอ้ก าหนดดา้นปริมาณสารบางตวั ในดา้นหน่วยงานดูแลผูต้อบแบบสมัภาษณ์มี
ความเห็นวา่ควรแยกหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ก ากบัดูแลเร่ือง
การขดุเจาะ และส ารวจแหล่งน ้ าแร่ หรือน ้ าใตดิ้น และกระทรวงสาธารณะสุขควรดูแลในเร่ืองการ
ผลิต มาตรฐานการบรรจุขวด ความสะอาด และมาตรฐานการเป็นน ้ าแร่ ซ่ึงขั้นตอนท่ียากท่ีสุดใน
การพฒันาจากน ้ าใตดิ้นไปสู่กระบวนการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด คือ การส ารวจหาแหล่งน ้ าแร่ การ
ค้นหาแหล่งน ้ าบาดาลท่ีมีศักยภาพเพียงพอ การหาแหล่งน ้ าท่ีคุณภาพดีและพื้นท่ีๆเหมาะสม 
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บางส่วนมีความเห็นวา่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตในการผลิตจดัเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึง เพราะตอ้ง
ตรวจสอบหลายขั้นตอน รวมถึงการขออนุญาตจากองคก์ารอาหารและยา 

3) ด้านการบริหารจัดการ ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ชุมชนหรือ
ประชาชนไม่สามารถมีศกัยภาพในการผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน ้ าใต้ดินของตนเองพื่อ 
จ าหน่ายได้ เน่ืองจากการผลิตน ้ าแร่ตอ้งมีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่ิง
แปลกปลอมเจือปน ดงันั้น การผลิตน ้าแร่เพื่อจ าหน่ายควรด าเนินการโดยผูมี้ความรู้เฉพาะทาง ตอ้ง
มีการก ากบัควบคุมความสะอาด อนามยั บ ารุงรักษา และมีขั้นตอนมาตรฐานวิชาการ และมีตน้ทุน
ค่อนขา้งสูง โดยอุปสรรคส าคญัท่ีสุดของประชาชน/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด 
คือการบริหารจัดการและความรู้ความเข้าใจในการผลิต จ าหน่าย และการขออนุญาต รวมถึง
งบประมาณและการคิดค่าใชจ่้ายในการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาใชง้าน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความเห็นว่ามีความคุม้ทุนหากประชาชนหรือชุมชนจะผลิตน ้ าแร่บรรจุขวดจ าหน่าย อาจตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการคุม้ทุน ส่ิงส าคญัคือค่าใชจ่้ายในการผลิตตอ้งครอบคลุมตน้ทุน ซ่ึงค่าใชจ่้าย
ส่วนใหญ่จะเป็นค่าไฟฟ้า โดยส่วนน้อยเห็นว่าไม่คุม้ค่า เน่ืองจากตอ้งมีมาตรฐานความสะอาด 
อนามยั และตน้ทุนการดูแลสูง โดยภาครัฐสามารถให้ความรู้ทางวิชาการเร่ืองคุณค่าของน ้ าแต่ละ
แห่ง  คุณประโยชน์ และวิธีการดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าไม่ให้เกิดการปนเป้ือน รวมถึงความรู้ดา้น
การการขดุเจาะ การผลิตและการวางแผนธุรกิจระดบัชุมชน รวมถึงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ 
SME ทอ้งถ่ินใหส้ามารถผลิตและจ าหน่ายน ้าแร่ในราคาไม่แพง 

4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมา
ผลิตเป็นน ้าแร่ไม่มีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม หากน ามาใชไ้ม่เกินศกัยภาพของชั้นน ้าท่ีใหไ้ด ้ซ่ึงน ้ า
บาดาลจะมีการไหลเขา้มาแทนท่ีหรือเติมอยูเ่สมอหากไม่สูบเกินปริมาณท่ีก าหนด ขณะท่ีส่วนนอ้ย
เห็นว่ามีผลกระทบหากใชโ้ดยไม่ค านึงถึงการเติมกลบัหรือใชใ้นปริมาณไม่เหมาะสม รวมถึงการ
ออกใบอนุญาตใช้น ้ าบาดาลตอ้งเหมาะสมกบักิจการท่ีท า หากมีการใช้น ้ าปริมาณมากเกินไปจะ
ส่งผลต่อริมาณน ้ าใตดิ้น โดยผูต้อบแบบสอบสัมภาณ์มีขอ้เสนอแนะว่าควรให้ความรู้เก่ียวกบัน ้ า
บาดาลแก่ประชาชน เน่ืองจากปัจจุบันคนไทยยงัมีความรู้เก่ียวกับน ้ าบาดาลน้อยมาก ต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้ ตอ้งบอกชนิดและปริมาณท่ีก าหนดใหช้ดัเจน หากน ามาผลิตน ้าแร่ธรรมชาติก็
ควรมีราคาจ าหน่ายท่ีไม่สูงเกินไป และตอ้งใหค้วามส าคญักบัความสะอาด 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าแร่ได้ครบทุก

พารามิเตอร์ตามท่ีมาตรฐานน ้ าแร่ธรรมชาติก าหนด เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลาในการใช้
งานห้องปฏิบติัการ จึงไม่ได้ศึกษาปริมาณแร่ธาตุอ่ืนๆ รวมทั้งสารปนเป้ือนและคุณสมบติัทาง
จุลินทรียท่ี์ตามมาตรฐานน ้ าแร่ก าหนด ดงันั้นหากมีการศึกษาพารามิเตอร์อ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน ก็ช่วย
ใหผ้ลการศึกษามีความครบถว้นสมบูรณ์ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน 

5.2.2 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านแบบค าถามสัมภาษณ์
แบบออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ท าให้การตอบ
ค าถามอาจจะไม่ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากนกั เน่ืองจากไม่ไดมี้การเผชิญหนา้กนัระหว่างผูส้ัมภาษณ์และ
ผูต้อบท าใหไ้ม่เกิดแรงจูงใจในการตอบแบบสมัภาษณ์ 

5.2.3 ในการเก็บตวัอย่างมาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าแร่บรรจุขวดในคร้ังน้ี จะเห็นว่ามีบาง
ตวัอย่างมีการระบุชนิดและปริมาณแร่ธาตุไว ้ดงันั้นผูบ้ริโภคควรอ่านฉลากก่อนเลือกซ้ือเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกชนิดและปริมาณแร่ธาตุท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง เน่ืองจากบางตวั
ตวัอย่างมีปริมาณโซเดียมสูงอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผูป่้วย โรคไต โรคหัวใจ 
ในขณะท่ีบางตวัอยา่งมีการระบุฉลากวา่เป็นน ้าแร่ธรรมชาติ แต่พบปริมาณแร่ธาตุนอ้ยมาก 

5.2.4 ควรมีการใหค้วามรู้ในเร่ืองคุณภาพน ้าใตดิ้น การขดุเจาะ ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
การผลิตน ้าแร่ และน ้าแร่บรรจุขวด แก่ประชาชนในพื้นท่ีๆ มีคุณภาพน ้าเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้
สามารถพฒันาน ้าใตดิ้นไปเป็นน ้าแร่ธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ชุมชน 



 
 

บรรณานุกรม 

กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 199) พ.ศ.2543 เร่ือง น ้าแร่ธรรมชาติ
ราชกจิจานุเบกษา.  เล่ม 118, ตอนพิเศษ 6 ง. ( ลงวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2544).  

กองวิเคราะห์น ้ าบาดาล. 2552. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล. กรุงเทพมหานคร: กอง
วิเคราะห์น ้าบาดาล   

กองวิเคราะห์น ้าบาดาล.มปป. มาตรฐานน า้บาดาล. คน้วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2565. จาก  
 http://www.dgr.go.th/dga/th/about/350 
 เกศินี หงิมห่วง. 2551. ศึกษาแนวทางพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับน า้ด่ืมประเภทน า้แร่บรรจุ   

ขวด.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
ดารวี ศิริพรหม.2553. มารู้จักน า้แร่กนัเถอะ คน้วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2565 จาก 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/20 
ดาริกา จาเอาะ ไมมูน อินตนั และ อามีนี เจ๊ะลี .2562.การศึกษาคุณภาพน ้าและปริมาณแร่ธาตุจาก

แหล่งท่ีใช้อุปโภคและบริโภค ในเขตชุมชนบ้านบ่อน ้าร้อนอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา. 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

นฤมล โกมลเสวิน.2544.น ้าแร่ธรรมชาติและการพัฒนามาตรการการควบคุมตามแนวทางสากล.  
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

พงษพ์นัธ์ รุ่งเรืองนรารัตน์ .2561.การรับรู้คุณค่าและคุณภาพต่อน า้แร่ของผู้บริโภค.ปริญญาการ
จดัการมหาบณัฑิต วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

รังสันต ์พรมภาพ.2563.ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ส านกังานอาหารและยา .มปป. แนวทางการอนุญาตสถานท่ีผลติน า้แร่ธรรมชาติ : กรณใีช้น า้ใต้ดนิ
เป็นแหล่งน า้ดบิ  คน้วนัท่ี 5 มกราคม 2565 จาก 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Unit/3-NaturalMineralWater.pdf 

เสาวพร เมืองแกว้ .2535.คุณภาพและการบริโภคน า้บรรจุขวดของครอบครัวในกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร : วารสารเกษตรศาสตร์ (สงัคม). 



87 
 

หทยัชนก ศิริสาห์ .2561.ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน า้แร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หมอชาวบา้น.มปป.น า้แร่เพ่ือบริโภค. คน้วนัท่ี 10 มกราคม 2565 จาก 
https://www.doctor.or.th/article/detail/1812   

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199)  พ.ศ. 2543  
เร่ืองน า้แร่ธรรมชาติ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเร่ือง น ้ าแร่ อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 อนั
เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจกัรไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 146 (พ.ศ.2535)  เร่ือง น ้ าแร่ ลงวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ.2535 

ขอ้ 2 ใหน้ ้าแร่ธรมชาติในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เป็นอาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ขอ้ 3 น ้ าแร่ธรรมชาติ หมายความว่า น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีเกิดข้ึนเอง 

โดยธรรมชาติและมีแร่ธาตุต่าง ๆ อยูต่ามคุณสมบติัส าหรับแหล่งน ้านั้น ๆ 
ขอ้ 4 การผลิตน ้าแร่ธรรมชาติจะตอ้งกระท าภายในบริเวณแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติแหล่งนั้น ๆ 

เท่านั้น โดยอาจจะน าไปผา่นกรรมวิธีการผลิตก่อนการบรรจุก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งกระท าตามกรรมวิธีการ
ผลิต ดงัต่อไปน้ี 

(1) การปรับปริมาณก๊ซท่ีมีอยูใ่นน ้าแร่ธรรมชาติ 
(2) การก าจดัสารประกอบท่ีไม่คงตวั เช่น สารประกอบเหล็ก แมงกานีส ก ามะถนั  

สารหนู เป็นตน้ ใหก้ าจดัโดยวิธีท าใหต้กตะกอน (decantation)  และหรือโดยวิธีการกรอง (ftration) 
เท่านั้น แต่อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอนและหรือการกรองตามความจ าเป็น
ก่อนการก าจัดก็ได้การผลิตน ้ าแร่ตามวรรคหน่ึงต้องไม่ท าให้สารประกอบท่ีส าคัญในน ้ าแร่
ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้ 5 น ้าแร่ธรรมชาติ ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) ใส ไม่มีตะกอน 
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(2) แร่ธาตุท่ีมีอยู่ในน้าํแร่ธรรมชาติตอ้งมีปริมาณท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
ดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ทองแดง ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.2) แมงกานีส ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.3) บอเรต โดยค านวณเป็นโบรอน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 
(2.4) สารหนู โดยค านวณเป็นสารหนูทั้งหมดไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน ้ าแร่

ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.5) แบเรียม ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.6) แคดเมียม ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.7) โครเมียม โดยค านวณเป็นโครเมียมทั้งหมดไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน ้ าแร่

ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.8) ตะกัว่ ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.9) ปรอท ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.10) ซิลีเนียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.11) ไนเตรด โดยค านวณเป็นไนเตรต ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ 
(2.12) พลวง ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(2.13) นิเกิล ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 

(3) ตรวจพบสารปนเป้ือนไตไ้ม่เกินท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
(3.1) ไซยาไนด ์ไม่เกิน 0.07 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 
(3.2) ไนไตรต ์โดยค านวณเป็นไนตรต ์ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่อน ้าแร่ 
(3.3) ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์
(3.4) ไม่พบโพลีคลอริเนตเตดไบพี่นีล (polychlorinated biphenyls) 
(3.5) ไม่พบสารลดการตึงผวิ (surfiace active agents) 
(3.6) ไม่พบน ้ามนัแร่ (mineral oll) 
(3.7) ไม่พบโพลีนิวเคลียร์อะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (polynuclear aromatic 

hydrocarbons) 
(4) คุณสมบติัทางจุลินทรีย ์

(4.1) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน ้าแร่ธรรมชาติ 100 
มิลลิลิตร โดยวิธี เอม็ พี เอน็ (Most Probable Number) 

(4.2) ตรวจไม่พบแบคท่ีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia col) 
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(4.3) ไม่มีจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค 
ขอ้ 6 ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้น ้าแร่ธรรมชาติเพื่อจ าหน่าย ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมีอเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
ข้อ 7 การใช้ภาชนะบรรจุน ้าแร่ธรรมชาติ นอกจากต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง ภาชนะบรรจุ แลว้ ภาชนะบรจุน ้ าแร่ธรรมชาติจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นภาชนะบรรจุท่ีองมีฝาหรือจุกปิด เม่ือใช้บรรจุจะต้องปิดผนึก หรือผนึก
โดยรอบระหวา่งฝาหรือจุกกบัขวดหรือภาชนะบรรจุ 

(2) เป็นภาชนะท่ีปิดผนึก ซ่ึงไม่ใช่ภาชนะบรรจุตาม (1) ส่ิงท่ีปิดผนึกหรือส่วนท่ีปิด
ผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตอ้งมีลกัษณะท่ีเม่ือเปิดใชแ้ลว้ท าใหส่ิ้งท่ีปิดผนึกหรือส่วนท่ี
ปิดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้นเสียไป 

ขอ้ 8 การแสดงฉลากของน ้าแร่ธรรมชาติ 
(1) ให้ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่ดว้ยเร่ือง ฉลาก เวน้แต่การใชช่ื้อ

น ้าแร่ธรรมชาติใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
(1.1) ช่ือของน ้าแร่ธรรมชาติ ใหแ้สดงแหล่งท่ีมาของน ้าแร่ตามธรรมชาตินั้นโดย

อาจจะมีช่ือทางการคา้ประกอบช่ือดว้ยหรือไม่ก็ได ้และก ากบัดว้ยช่ือท่ีแสดงการปรับปริมาณก๊าซ
ของน ้ าแร่ธรรมชาติ ตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอดบับลิว เอช โอ, โคเด็กซ์ (Joint FAOWHO, 
Codex) วา่ดว้ยเร่ือง น ้าแร่ธรรมชาติ และฉบบัท่ีใดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 

(2) แสดงชนิดของแร่ธาตุท่ีส าคญั 
(3) แสดงวตัถุประสงคใ์นการผา่นกรรมวิธีตามขอ้ 4(2) (ถา้มี) 
(4) แสดงค าเตือนซ่ึงมีขนาดความสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 มิลลิเมตร เห็นไดช้ดัเจนในกรอบ

ส่ีเหล่ียมสีแดงพื้นขาว ดังต่อไปน้ี "มีฟลุออไรด์" ส าหรับน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีปริมาณฟลูออไรด์
มากกว่า 1 มิลลิกรัม ต่อน ้ าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร และตอ้งเพิ่มค าเตือน "ผลิตภณัฑน้ี์ไม่เหมาะส าหรับ
ทารกและเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี" ส าหรับน ้าแร่ธรมชาติท่ีมีปริมาณฟลูออไรดม์ากกวา่ 2 มิลลิกรัม ต่อ
น ้าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 

(5) ตอ้งมีขอ้ความเป็นภาษาไทย มีลกัษณะถาวปรากฎให้เห็นชดัเจนท่ีภาชนะบรรจุ 
ซ่ึงมิใช่ฝาของภาชนะบรรจุ แต่จะมีภาษาต่างประเทศดว้ยกไ็ด ้

ข้อ 9 ให้ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารหรือใบส าคัญการใช้ฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 146 (M.ศ.2535) เร่ือง น ้าแร่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2535 ซ่ึง
ออกใหก่้อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัยงัคงใชต่้อไปไดอี้กสองปี นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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ขอ้ 10 ใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้น ้าแร่ธรรมชาติท่ีใชรั้บอนุญาตอยูก่่อนวนัท่ีประกาคน้ี ใชบ้งัคบัยืน่
ค าขอรับเลขสารบบอาหารภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั เม่ือยื่นค าขอดงักล่าวแลว้
ใหไ้ดรั้บการผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้ 6 ภายในสองปี นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั และใหค้งใช้
ฉลากเดิมท่ีเหลืออยูต่่อไปจนกวา่จะหมดแต่ตอ้งไม่เกินสองปีนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ข้อ 11 ประกาศน้ี ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนั นับแต่วนัถัดจาก 
วนัประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2543 
 
 

กร ทพัพะรังสี 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2544) 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 

มาตรฐานน า้บาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 
 

คุณลกัษณะทางกายภาพ     

รายการ    เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

สี (Color)   5 (หน่วยแพลทินมั-ไคบอลด)์        15(หน่วยแพลทินมั-โคบอลด)์ 
ความขุ่น (Turbidity)  5 (หน่วยความขุ่น)                20 (หน่วยความขุ่น) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  7.0 - 8.5    6.5 - 9.2 

คุณลกัษณะทางเคมี 

รายการ    เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
         (มิลลิกรัมต่อลิตร)                (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
เหลก็ (Fe)     ไม่เกิน 0.5   1.0 
แมงกานีส (Mn)     ไม่เกิน 0.3   0.5 
ทองแคง (Cu)     ไม่เกิน 1.0   1.5 
สังกะสี (Zn)     ไม่เกิน 5.0   15 
ซลัเฟต (SO4)     ไม่เกิน 200   250 
คลอไรค ์(CI)     ไม่เกิน 250   600 
ฟลูออไรค ์(E)     ไม่เกิน 0.7   1.0 
ในเตรท (NO.)     ไม่เกิน 45   45 
ความกระดา้งทั้งหมด   ไม่เกิน 300   500 
(Total hardness as CaCO3)     
ความกระคา้งถาวร    ไม่เกิน 200   250 
(Non-carbonate hardness as CaCO3) 
ปริมาณมวลสารทั้งหมดท่ีละลายได ้ ไม่เกิน 600   1,200 
(Total dissolved solids) 
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คุณลกัษณะท่ีเป็นพษิ 

รายการ    เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
        (มิลลิกรัมต่อลิตร)               (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
สารหนู (As)    ตอ้งไม่มี   0.05  
ไซยาไนด ์(CN)    ตอ้งไม่มี   0.1 
ตะกัว่ (Pb)    ตอ้งไม่มี   0.05 
ปรอท (Hg)    ตอ้งไม่มี   0.001 
แคดเมียม (Cd)    ตอ้งไม่มี   0.01 
ซีลีเนียม (Se)    ตอ้งไม่มี   0.01 
 
คุณลกัษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย 

รายการ     เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
Standard plate count   ไม่เกิน 500 โคไลนีต่อลูกบาศกเ์ซนดิเมตร 
Most probable number of   นอ้ยกวา่1 2.2 ต่อร้อยลูกบาศกเ์ซนติเมตร   
Coliform organism (MPN) 
E.coli     ตอ้งไม่มี 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ค 

แนวค าถามสัมภาษณ์ที่ใช้  ออกแบบผ่าน Google Document 
 
แบบสัมภาษณ์ออนไลน ์
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ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวติัผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาวภาวินี   คงสอน 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาจุลชีววิทยา 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
ประสบการณ์การท างาน มี.ค.2552 – ก.ค.2561 
 นกัวิทยาศาสตร์  
 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
 ส.ค.2561 – ปัจจุบนั 
 นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบติัการ  
 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
 
  


	8a8417fe9c4ad182813be3903549bfd20e7b19e626d5fe7c8a83dc656d0f9ee8.pdf
	a877a37444ab66a7dc8bcd916da2b5b36ca532e14407763e0bd6ad433a0f77be.pdf
	8a8417fe9c4ad182813be3903549bfd20e7b19e626d5fe7c8a83dc656d0f9ee8.pdf

