บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาความสาคัญ สถานการณ์ ข่าวสาร เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแนวทางในการดาเนินการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับน้ าและน้ าดื่ม
2. คุณลักษณะของน้ าและการบ่งชี้การปนเปื้ อน
2.1 คุณลักษณะของน้ า
2.2 การบ่งชี้การปนเปื้ อน
3. น้ าเพื่อการบริ โภค
4. การปรับปรุ งคุณภาพน้ าดื่มด้วยวิธีการกรอง
5. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
5.1 ความรู ้เกี่ยวกับตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
5.2 การเลือกบริ เวณที่ติดตั้งและการดูแลตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
5.3 การบารุ งรักษาตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
5.4 การเลือกใช้บริ การตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
6. สถานการณ์ตนู ้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญในกรุ งเทพมหานคร และรายงานความเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพจากการบริ โภคน้ าดื่มที่ไม่สะอาด
7. พื้นที่เขตคลองสามวา
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับนา้ และนา้ ดืม่
สมศักดิ์ วรคามิน (2551, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของน้ าไว้วา่ น้ า หมายถึง ของเหลว
ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอม รวมกับออกซิเจน (Oxygen) 1 อะตอม แต่น้ า
สามารถมีสภาพทั้งในรู ปของเหลว คือ น้ าที่เห็นทัว่ ไป ในรู ปของแข็ง คือ ก้อนน้ าแข็ง และในรู ป
ของแก็ส คือ ไอน้ า ซึ่งจะย้อนกลับมาเป็ นของเหลวอีกในสภาวะของน้ าฝน หรื อหิ มะ น้ าสะอาด
บริ สุทธิ์ จะไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และใสสะอาด
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ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ (2552, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของน้ าไว้วา่ น้ า หมายถึง
ลักษณะสารประกอบที่เป็ นของเหลว มีองค์ประกอบเป็ นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน
1:8 ลักษณะของเหลวใส ไม่มี สี กลิ่น รส และมีประโยชน์ต่อร่ างกาย น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการ
ดารงชีวิต ร่ างกายของคนเรามีน้ าเป็ นส่ วนประกอบมากกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ ทุกเซลล์ในร่ างกายจะมี
น้ าเป็ นส่ วนประกอบหลัก ด้วยเหตุน้ ี หนึ่งในข้อกาหนดสุ ขบัญญัติ 10 ประการจึงกาหนดเกี่ยวกับน้ า
ไว้วา่ “ต้องดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว” เพื่อให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรงและสมบูรณ์
รพีพร สุธาธรรม (2544, หน้า 28) กล่าวว่า น้ าเป็ นสารที่มีความสาคัญต่อชีวิต เพราะน้ า
เป็ นสารประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่ างกาย รวมถึงสิ่ งมีชีวิตอื่นๆไม่วา่ จะเป็ นผัก ผลไม้ ต้นไม้
สัตว์ต่างๆ เรื่ อยไปถึงสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างพวกรา และจุลินทรี ย ์ ทั้งหลายก็ลว้ นมีน้ าเป็ น
องค์ประกอบ ทั้งสิ้ น ในร่ างกายมนุษย์มีน้ าเป็ นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 65-70 ของน้ าหนักตัว
อณูของน้ าแทรกอยูใ่ นทุกส่ วนไม่วา่ จะเป็ นเลือด กล้ามเนื้อ เยือ่ ไขมัน กระดูก และฟัน ดังนั้นถ้า
ร่ างกายคนเราขาดน้ าเพียง 3-4 วันก็สามารถตายได้ เนื่องจากน้ ามีหน้าที่สาคัญในการควบคุม
อุณหภูมิของร่ างกายให้คงที่ ช่วยในการทาละลายสารต่างๆ และนาพาสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆ
ของร่ างกาย ช่วยในการขับถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกาย และช่วยในการล่อเลื่อนข้อต่อ และอวัยวะ
ต่างๆ เมื่อน้ ามีความสาคัญถึงเพียงนี้ในวันหนึ่งๆ มนุษย์จึงจาเป็ นต้องได้รับน้ าเข้าสู่ร่างกายอย่าง
เพียงพอ
พัฒนา มูลพฤกษ์ (2546, หน้า 37) กล่าวว่า น้ ามีความจาเป็ นต่อสิ่ งมีชีวิตทุกชนิด
โดยเฉพาะมนุษย์ซ่ ึงจาเป็ นต้องใช้น้ าในการอุปโภคบริ โภค มนุษย์บริ โภคน้ าเข้าไปในร่ างกาย และ
ปล่อยน้ าออกจากร่ างกายมากกว่าสารอื่นๆ น้ าเป็ นส่ วนสาคัญของเนื้อเยือ่ เกือบทุกชนิด และยังทา
หน้าที่เป็ นตัวกลางสาหรับลาเลียงหรื อถ่ายเทสารอาหารและของเสี ย นอกจากนี้ยงั ช่วยรักษา
อุณหภูมิของร่ างหายให้คงที่ ร่ างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ าประมาณร้อยละ 70 ของน้ าหนักตัว
การปล่อยหรื อสูญเสี ยน้ าออกจากร่ างกายเป็ นร้อยละของน้ าที่บริ โภคดังนี้ คือ ทางผิวหนังประมาณ
ร้อยละ 28 ทางปอดประมาณร้อยละ 20 ทางไตประมาณร้อยละ 50 และทางอุจจาระและสิ่ งขับถ่าย
อื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 2 นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของน้ าสาหรับมนุษย์น้ นั ยังมีอีกมากมาย
หลายอย่างได้แก่ การใช้เพื่อชาระล้างร่ างกายและเครื่ องนุ่งห่ม ใช้ในการประกอบอาหาร การเกษตร
การล้างทาความสะอาดถนน และสาธารณสถานอื่นๆ การพักผ่อนหย่อนใจ การอุตสาหกรรม
การขับเคลื่อนสิ่ งสกปรก การผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังน้ า การคมนาคม และการป้ องกันอัคคีภยั
จึงนับว่าน้ าเป็ นทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์อย่างแท้จริ ง
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อาษา พรหมบุปผา (2519, อ้างใน มุกดา อารี ย,์ 2549, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของ
น้ าดื่มไว้วา่ น้ าดื่มเป็ นน้ าที่สะอาดปลอดภัย และต้องมีคุณภาพพิเศษ เช่น เป็ นน้ าที่ปราศจากเชื้อโรค
สิ่ งโสโครก กลิ่น และแร่ ธาตุที่ร่างกายไม่ตอ้ งการ อันอาจเป็ นพิษภัย ทั้งนี้น้ าดื่มควรเป็ นน้ าที่ใส
สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ตะกอนหรื อโคลนตม

คุณลักษณะของนา้ และการบ่ งชี้การปนเปื้ อน
1. คุณลักษณะของน้ า เพื่อความสะดวกต่อการเลือกใช้วิธีการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
จึงแบ่งประเภทคุณลักษณะของน้ าออกเป็ น 3 ประเภท ( พัฒนา มูลพฤกษ์, 2546, หน้า 43-50)
ดังต่อไปนี้
1.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพ (Physical Characteristics) คือ ลักษณะของน้ าที่
สามารถวิเคราะห์ได้โดยทางกายสัมผัส ดังนี้
1.1.1 สี (Color) สี ในน้ าตามธรรมชาติเกิดจากการหมักหมมทับถมกัน ของพืช
ใบไม้ เศษวัสดุอินทรี ยต์ ่างๆ ซึ่งมีลิกนิน (Lignin) เป็ นองค์ประกอบ เมื่อสลายตัวจะให้สารพวก
แทนนิน (Tannin) กรดฮิวมิค (Humic acid) และฮิวเมต (Humate) สารเหล่านั้นมีสีชาหรื อสี น้ าตาล
สี ในน้ าอาจเกิดจากธาตุเหล็ก แมงกานีส หรื อพวกแพลงตอน นอกจากนี้การเกิดสี ในน้ ายังอาจเกิด
จากการปนเปื้ อนจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ อันได้แก่ น้ าทิ้งจากบ้านเรื อน หรื อจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นต้น องค์ประกอบของสี ในน้ าถ้าเป็ นพวกสารคอลลอยด์ เรี ยกว่า สี จริ ง (True
color) แต่ถา้ มีองค์ประกอบเป็ นพวกสารแขวนลอย เรี ยกว่า สี ปรากฏ (Apparent color)
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมของสี ในน้ า ถ้าเป็ นสี ที่เกิดโดยธรรมชาติ
จากการสลายของพืช ใบไม้ ใบหญ้า นั้น ถึงแม้จะไม่มีอนั ตรายต่อผูบ้ ริ โภค แต่เนื่องจากเป็ นสี
เหลืองน้ าตาล (yellow-brown) คล้ายน้ าปั สสาวะจึงอาจทาให้เกิดความรู ้สึกที่ไม่ตอ้ งการใช้น้ า
ดังกล่าวบริ โภค ถ้าสี มากกว่า 15 หน่วยของสี แท้ (TCU: true color units) มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ า
บริ โภคกาหนดว่าสี ในน้ าไม่เกิน 5 หน่วยปลาตินมั โคบอลด์ มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท กาหนดไว้ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต องค์การอนามัยโลกและองค์กรพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริ กา กาหนดว่าสี ในน้ าดื่มไม่เกิน 15 TCU
1.1.2 กลิ่น (Odor) กลิ่นในน้ ามักเกิดจากการที่น้ ามีจุลินทรี ยบ์ างชนิด เช่น สาหร่ าย
ฯลฯ หรื อเกิดจากการย่อยสลายอินทรี ยส์ ารในน้ าในสภาวะขาดแก๊สออกซิเจนทาให้เกิดแก๊สไข่เน่า
(H2S) หรื ออาจเกิดจากการปนเปื้ อนของน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น โรงงานผลิต
ยา โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ หรื ออาจเกิดจากการปนเปื้ อนสารเคมีจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น
การใช้คลอรี นทาลายเชื้อโรคในน้ า ฯลฯ
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ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมของกลิ่นในน้ า ทาให้น้ านั้นไม่น่าใช้ดื่ม
ไม่น่าใช้สอย อีกทั้งยังทาให้เกิดกลิ่นหรื อรอยจุดด่างต่อสัตว์น้ าที่มนุษย์จะนามาใช้บริ โภค และถ้า
แหล่งน้ าที่จะใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมีกลิ่นก็จะทาให้ไม่มีผไู ้ ปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ านั้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริ โภคกาหนดไว้วา่ กลิ่นต้องไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ มาตรฐาน
คุณภาพน้ าดื่มในภาชนบรรจุที่ปิดสนิทกาหนดไว้วา่ ต้องไม่มีกลิ่น
1.1.3 รสชาติ (Taste) รสชาติในน้ าเกิดจากการละลายน้ าของพวกเกลืออนินทรี ย ์
(Dissolved organic salt) เช่น เกลือทองแดง เกลือเหล็ก เกลือโพแทสเซียม เกลือโซเดียม หรื อเกลือ
สังกะสี ฯลฯ รสชาติของน้ าเป็ นความรู ้สึกทางด้านเคมีเหมือนกับกลิ่น เพียงแต่แตกต่างกันที่อวัยวะ
รับความรู ้สึก รสชาติน้ นั สัมผัสได้ดว้ ยปุ่ มรส (Taste-bud) ของลิน้ ซึ่งรับความรู ้สึกได้ 4 รส คือ
เปรี้ ยว (sour) หวาน (sweet) ขม (biter) และเค็ม (salty)
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมของรสชาติในน้ านั้นคล้ายกับการที่น้ ามี
กลิ่น องค์กรพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริ กา กาหนดไว้วา่ กลิ่นและรสชาติของน้ าดื่มต้องไม่เกิน
3 TON (Threshold Odor Number)
1.1.4 ความขุ่น (Turbidity) ความขุ่นของน้ า หมายถึง การที่น้ ามีพวกสารแขวน
ลอยอยูใ่ นน้ าทาให้บดบังแสงไม่สามารถมองลงไปในระดับน้ าลึกได้สะดวก ความขุ่นของน้ านี้อาจ
มีสาเหตุมาจากการที่พวกสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กมากตั้งแต่ 0.2-100 มิลลิไมครอนไปจน ถึง
ขนาดใหญ่ประมาณ 100-1,000 มิลลิไมครอน สารแขวนลอยที่ทาให้น้ ามีความขุ่นอาจเกิดจากดิน
ละเอียด อินทรี ยส์ าร อนินทรี ยส์ าร แพลงตอน และจุลินทรี ย ์ สารพวกนี้อาจมีบางพวกกระจายแสง
บางพวกดูดซึมแสง ความขุ่นที่ปรากฏให้เห็นมักมีค่าน้อยกว่า5 NTU(nephelometric turbidity units)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริ โภค และมาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มในภาชนบรรจุที่ปิดสนิท
กาหนดค่าความขุ่นไว้ไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลยูนิต
ความขุ่นของน้ า มีความสาคัญต่อปั ญหาทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมในด้านความ
น่าดื่มน่าใช้ เพราะส่ วนใหญ่มนุษย์มกั นิยมใช้น้ าที่ใสสะอาดเมื่อเห็นน้ ามีความขุ่นก็มกั จะเข้าใจว่า
น้ านั้นคงได้รับการปนเปื้ อนจากสิ่ งสกปรก นอกจากนี้ความขุ่นของน้ ายังมีความสาคัญต่อความ
สามารถของเครื่ องกรองน้ าเพราะถ้าน้ ามีความขุ่นมากอายุการใช้งานของเครื่ องกรองก็ยอ่ มจะสั้น
ต้องทาการล้างเครื่ องกรองถี่กว่าปกติ และอาจจะต้องใช้สารเคมีกาจัดความขุ่นของน้ าก่อนที่จะทา
การกรองน้ า ซึ่งเป็ นการสิ้ นเปลืองถ้าใช้จ่ายมากขึ้น และการทาลายเชื้อโรคในน้ านั้น ถ้าหากน้ ามี
ความขุ่นจะทาให้เกิดปัญหาต่อการใช้สารทาลายเชื้อโรคซึ่งส่ วนใหญ่นิยมใช้คลอรี น หรื อโอโซน
ความขุ่นจะไปทาการห่อหุม้ เชื้อโรคทาให้สารทาลายเชื้อโรคไม่สามารถสัมผัสกับเชื้อโรค เป็ นผล
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ให้ประสิ ทธิ ภาพในการทาลายเชื้อโรคในน้ าไม่ดีเท่าที่ควร ความขุ่นของน้ าจึงเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญ
ที่จาเป็ นต้องถูกกาจัดออก
1.1.5 ปริ มาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids:TDS)ซึ่งหมายถึง
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมดส่ วนใหญ่เป็ นพวกเกลืออนินทรี ย ์ ได้แก่ เกลืออิออนบวก เช่น
แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม รวมทั้งอิออนลบของคาร์ บอเนต ไนเตรด
ไฮโดรเจนคาร์ บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต เป็ นต้น และนอกจากนี้อาจจะมีสารอินทรี ยล์ ะลายอยู่
บ้าง ของแข็งละลายน้ าอาจจะเกิดจากธรรมชาติ จากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ น้ าเสี ยจาก
ชุมชน น้ าเสี ยจากการเกษตร และน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรม
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม ไม่พบว่ามีผลชี้วดั ที่ทาให้ทราบว่าปริ มาณ
ของแข็งละลายน้ าทาให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของมนุษย์ เพียงแต่การที่ในน้ ามีปริ มาณของแข็ง
ละลายน้ าสูงน้อยกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทาให้รสชาติของน้ าดีมาก ค่าระหว่าง 300-600
มิลลิกรัมต่อลิตร รสชาติของน้ าดี และถ้ามากกว่า 600-900 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้รสชาติของน้ าดี
พอใช้ได้ และถ้ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 900-1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้รสชาติของน้ าไม่ดี และถ้า
มากกว่า 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทาให้รสชาติของน้ าไม่เป็ นที่ยอมรับที่จะใช้ในการบริ โภค
1.2 คุณลักษณะทางด้านเคมี (Chemical Characteristics) คือ คุณสมบัติของน้ าที่มี
องค์ประกอบของสารเคมี และอาศัยหลักการหาโดยปฏิกิริยาเคมี คุณลักษณะของน้ าทางด้านเคมีที่มี
ความสาคัญต่ออนามัยของมนุษย์ท้ งั โดยทางตรง และทางอ้อมมีมากมายหลายอย่างแต่จะขอกล่าว
เฉพาะที่สาคัญๆ ซึ่งพบเป็ นส่ วนใหญ่ในน้ าและถูกกาหนดปริ มาณโดยข้อบังคับหรื อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับน้ าสาหรับการบริ โภค ดังนี้
1.2.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของน้ า หรื อค่าพีเอช (pH) พีเอช ไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ผูบ้ ริ โภคโดยตรงแต่เป็ นพารามิเตอร์ ที่สาคัญในการดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ า การหาค่าพีเอช
คือ การวัดค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน หรื อการวัดถึงความเข้มข้นของกรดหรื อด่างที่มี
ปฏิกิริยากับน้ า แล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออนได้มากน้อยเท่าใด
H2O
H + OHน้ าที่บริ สุทธิ์ จะมีค่าพีเอชเป็ น 7 คือมีไฮโดรเจนอิออน [H+] เท่ากับ - log 107 เท่ากับไฮดรอกไซด์
อิออน[OH- ] แต่น้ าตามธรรมชาติโดยทัว่ ไปมีพีเอชประมาณ 6.0 - 8.5
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมของพีเอชในน้ า ถ้าน้ ามีพีเอชต่ามากจะมี
ฤทธิ์ ในการกัดกร่ อนอาจทาให้เกิดการกัดกร่ อนท่ออุปกรณ์ หรื อภาชนะต่างๆได้ นอกจากนี้ถา้ พีเอช
ของน้ าสูงหรื อต่าเกินไปจะมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เช่น ที่พีเอชสูงจะทาให้ปฏิกิริยาการ
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ตกตะกอน น้ าโดยใช้สารส้มไม่ดี และปฏิกิริยาการทาลายเชื้อโรคของคลอรี นจะเกิดได้ดีที่พีเอชต่า
เป็ นต้น
1.2.2 ความกระด้างของน้ า (Hardness) น้ ากระด้าง หมายถึงน้ าที่เมื่อทาปฏิกิริยา
กับสบู่แล้วทาให้สบู่เกิดฟองได้ยาก สาเหตุที่ทาให้น้ าเกิดความกระด้าง เนื่องจากน้ ามี พวกเกลือ
ไบคาร์บอเนต (HCO- 3 ) เกลือซัลเฟต (SO- 4 ) เกลือคลอไรด์ (Cl- ) และเกลือไนเตรด (NO- 3 )รวมตัว
กับธาตุต่างๆที่สาคัญ ได้แก่ ธาตุแคลเซียม (Ca) และธาตุแมกนีเซียม (Mg) ความกระด้างของน้ าตาม
ธรรมชาติ เกิดจากเกลือของพวกไบคาร์ บอเนต ดังตารางที่ 2 และเกลือของซัลเฟตเป็ นส่ วนใหญ่
น้ าที่มีอิออนของแคลเซียมที่อยูใ่ นช่วง 100 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจจะทาให้มีรสชาติข้ ึนอยู่
กับอิออนลบ ถ้าน้ ามีความกระด้างสูงกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มักไม่เป็ นที่ยอมรับสาหรับผูบ้ ริ โภค
น้ าที่มีความกระด้างประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจจะทาให้เกิดตะกรันสะสมในระบบจ่ายน้ า
และสิ้ นเปลืองสบู่ ความกระด้างของน้ าแบ่งออกเป็ น 2 พวก ดังนี้
1.2.2.1 ความกระด้างชัว่ คราว (Temporary Hardness) หมายถึงน้ ากระด้างที่
เกิดจากเกลือของพวกไบคาร์ บอเนต และคาร์ บอเนตรวมกับธาตุแคลเซียม หรื อธาตุแมกนีเซียม ซึ่ง
บางทีเรี ยกว่า ความกระด้างคาร์ บอเนต (Carbonate Hardness) ความกระด้างชัว่ คราวของน้ าแก้ไข
หรื อกาจัดออกจากน้ าด้วยการต้มน้ าเพื่อให้เกิดตะกอนของเกลือแคลเซียมคาร์ บอเนต
ต้ม
Ca (HCO)3
CaCO3 + H2O + CO3
1.2.2.2 ความกระด้างถาวร (Permanent Hardness) หมายถึงความกระด้างของ
น้ าที่เกิดจากเกลือของพวกซัลเฟต หรื อเกลือของคลอไรด์ รวมตัวกับธาตุแคลเซียม หรื อธาตุ
แมกนีเซียม ซึ่งบางครั้งเรี ยกว่า ความกระด้างที่ไม่ใช่คาร์ บอเนต (Noncarbonate Hardness) น้ าที่มี
องค์ประกอบของสารที่ทาให้เกิดความกระด้างอยูป่ ริ มาณน้อยอาจเรี ยกว่าน้ าอ่อน และถ้ามีปริ มาณ
มากก็เรี ยกน้ ากระด้างโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- น้ าที่มีความกระด้าง 0-75 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรู ปของCaCO3 เรี ยกว่า
น้ าอ่อน (Soft water)
- น้ าที่มีความกระด้าง 75-150 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรู ปของ CaCO3 เรี ยกว่า
น้ ากระด้างปานกลางหรื อน้ าค่อนข้างอ่อน (Moderately hard water)
- น้ าที่มีความกระด้าง 150-300 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรู ปของ CaCO3 เรี ยกว่า
น้ ากระด้าง (Hard water)
- น้ าที่มีความกระด้างมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรู ปของ CaCO3
เรี ยกว่า น้ ากระด้างมาก (Very hard water)

13
ตารางที่ 2 อิออนบวกที่เป็ นสาเหตุให้น้ ามีความกระด้างและอิออนลบที่เกี่ยวข้อง (พัฒนา มูลพฤกษ์,
2546, หน้า 48)
อิออนบวกที่ทาให้น้ ามีความกระด้าง
Ca2+
Mg2+
Sr2+
Fe2+
Mn2+

อิออนลบ
HCO3SO42ClNO3SiO32-

1.2.3 เหล็กและแมงกานีส (Iron and Manganese) ธาตุเหล็กโดยทัว่ ๆไปจะอยูใ่ น
น้ าในรู ปสารไม่ละลายน้ า (Insoluble Form) ถ้าอยูใ่ นดินและแร่ ธาตุกจ็ ะอยูใ่ นรู ปของสารไม่ละลาย
น้ า ในรู ปเฟอริ คออกไซด์ (ferric oxide = Fe2O3 ) ในดินบางแห่งจะมีเฟอรัสคาร์ บอเนต ซึ่งละลายน้ า
ได้เล็กน้อย และถ้าในน้ ามีแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ละลายอยูแ่ ละอยูใ่ นสภาวะขาดแก๊สออกซิเจนก็
จะยิง่ ทาให้เหล็กในรู ปดังกล่าว ละลายน้ าได้ดี เหล็กละลายน้ าได้ดีที่พีเอชต่ากว่า 3.5
FeCO3 + CO2 + H2O
Fe++ + HCO3เหล็กและแมงกานีสมักจะพบอยูค่ วบคู่กนั แมงกานีสมักอยูใ่ นดินเป็ นแมงกานีสไดออกไซด์
(manganese dioxide) ซึ่งไม่ละลายน้ าที่มีแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ นอกจากเมื่อน้ าอยูใ่ นสภาวะ
ขาดแก๊สออกซิเจนจึงจะทาให้ละลายน้ าได้โดยเปลี่ยนวาเลนซี (valence) จาก 4 เป็ น 2
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม เหล็กและแมงกานีสที่อยูใ่ นน้ าตาม
ธรรมชาติแล้วไม่เป็ นอันตรายต่อการบริ โภค ถ้าในน้ ามีปริ มาณเหล็กมากกว่า 1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร
อาจจะทาให้น้ ามีรสหวานปนขม (bitter sweet) ถึงแม้แมงกานีสในน้ าจะมีค่าต่ากว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ก็อาจจะทาให้น้ าไม่น่าบริ โภคได้ และถ้าอยูใ่ นรู ปของสารไม่สะลายน้ าทาให้น้ ามีสีและขุ่นทา
ให้ไม่น่าใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหากจะนาน้ าที่มีเหล็กมากกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรื อแมงกานีส
มากกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มาใช้ในการซักล้างเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม จะทาให้เกิดรอยด่างบนเสื้ อผ้า
เครื่ องนุ่งห่ม และทาให้เครื่ องสุ ขภัณฑ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆมีคราบสี น้ าตาลแดงหรื อน้ าตาลดา มักจะ
ส่ งเสริ มการเจริ ญของ iron bacteria ซึ่งรับพลังงานจากการออกซิเดชันของเหล็กเฟอรัส (ferrous
iron) เป็ นเหล็กเฟอริ คอิออน (ferric iron)
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1.2.4 คลอไรด์ (Chloride) คลอไรด์ที่ละลายอยูใ่ นน้ าอาจจะเกิดตามธรรมชาติจะ
ละลายอยูใ่ นปริ มาณความเข้มข้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ว่าน้ าจะไหลผ่านพื้นดินหรื อชั้นดินที่มี
ปริ มาณคลอไรด์อยูม่ ากน้อยเท่าใดมักอยูใ่ นรู ปของโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride)
โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride) และแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride) นอกจากนี้
อาจจะเกิดจากการปนเปื้ อนน้ าเสี ยทั้งจากบ้านพักอาศัย อุตสาหกรรม จากน้ าท่าไหลย่านชุมชนเมือง
และอาจมาจากสิ่ งปฏิกลู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั สสาวะมีปริ มาณคลอไรด์สูง พบว่าสิ่ งปฏิกลู จาก
มนุษย์มีคลอไรด์ปนออกมาวันละประมาณ 16 กรัมต่อคนต่อวัน ในสมัยก่อนจึงมักใช้คลอไรด์เป็ น
ตัวบ่งชี้วา่ น้ าได้รับการปนเปื้ อนมาจากน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนหรื อไม่ โซเดียมคลอไรด์สามารถละลาย
น้ าเย็นได้ถึง 357 กรัมต่อลิตร และละลายในน้ าร้อนได้ 391 กรัมต่อลิตร โพแทสเซียมคลอไรด์
ละลายน้ าเย็นได้ถึง 344 กรัมต่อลิตร และละลายในน้ าอุน่ ได้ 567 กรัมต่อลิตร ส่ วนแคลเซียม
คลอไรด์ละลายน้ าเย็นได้ 745 กรัมต่อลิตร และละลายในน้ าอุ่นได้ 1500 กรัมต่อลิตร
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม ไม่มีขอ้ มูลบ่งชี้ปริ มาณคลอไรด์ในน้ าดื่ม
ว่าจะเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ถ้ามีปริ มาณคลอไรด์ในน้ ามากกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทาให้รสชาติ
ของน้ าไม่น่าบริ โภค และอาจกัดกร่ อนโลหะในระบบท่อจ่ายน้ าทาให้โลหะในน้ ามีปริ มาณเพิ่มขึ้น
มาตรฐานคุณภาพน้ าบรรจุภาชนะปิ ดสนิทและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริ โภคกาหนด
ปริ มาณคลอไรด์ไว้ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.2.5 แคดเมียม (Cadmium) แคดเมียมเป็ นโลหะที่มีสถานะออกซิเดชัน +2 มักจะ
เกิดโดยธรรมชาติร่วมกันกับสังกะสี และตะกัว่ ในแร่ ซลั ไฟด์ แคดเมียมถูกนามาใช้ป้องกันการกัด
กร่ อน เคลือบด้วยไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและแคดเมียมซัลไฟด์ (Cadmium sulfide) มักถูก
นามาใช้เป็ นเม็ดสี (pigment) อุตสาหกรรมพลาสติก สารประกอบแคดเมียมถูกนามาใช้ในการผลิต
แบตเตอรี่ ส่ วนประกอบของเครื่ องอิเล็กทรอนิกและปฏิกรณ์ปรมาณู (nuclear reactors) แคดเมียม
ถูกปล่อยออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมในน้ าเสี ยและอาจจะเกิดจากการปนเปื้ อนจากปุ๋ ยที่ผลิตจากแร่
ฟอสเฟต การปนเปื้ อนในน้ าดื่มมักมีสาเหตุมาจากสังกะสี ที่อยูใ่ นท่อ galvanized
ความสาคัญของแคดเมียมทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม การคาดการปริ มาณที่กินเข้า
ไปแล้วทาให้มนุษย์ตายได้น้ นั คือ 350-3,500 มิลลิกรัม การได้รับแคดเมียมเรื้ อรังอาจจะทาลายไต
1.2.6 ฟลูออไรด์ (Fluoride) โดยทัว่ ไปในน้ าตามธรรมชาติมกั ไม่มีฟลูออไรด์
ละลายอยู่ แต่เนื่องจากฟลูออไรด์มีความสาคัญต่อสุ ขภาพฟัน เพราะถ้ามีฟลูออไรด์มากกว่า 3
มิลลิกรัมต่อลิตร จะทาให้เกิดฟันเป็ นคราบ (mottled enamel หรื อ dental fluorosis) แต่ถา้ ฟลูออไรด์
น้อยเกินไปอาจทาให้เกิดโรคฟันเปราะหรื อหักง่าย (Dental carries) ขนาดที่เหมาะสมที่ควรให้มีใน
น้ าดื่มคือ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
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1.2.7 ทองแดง (Copper) การที่ในน้ ามีทองแดงมักไม่เกิดจากธรรมชาติมีสาเหตุ
จากกิจกรรมมนุษย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การกัดกร่ อนท่อน้ าหรื อภาชนะที่ทาด้วยทองแดง
ทองเหลือง หรื อเกิดจากการใช้สารจุนสี (CuSO4) ในการทาลายสาหร่ ายในน้ า เป็ นต้น
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม ทองแดงถือเป็ นธาตุที่สาคัญมีความจาเป็ น
ต่อสิ่ งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะมนุษย์ซ่ ึงต้องการบริ โภคทองแดงจากอาหารเฉลี่ยวันละประมาณ 2
มิลลิกรัม ถ้าร่ างกายขาดทองแดงจะทาให้เป็ นโรคโลหิ ตจางได้ แต่ถา้ มีปริ มาณมากแม้เพียง 0.25-1.0
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นพิษต่อปลา ถ้าน้ าอ่อนมีปริ มาณทองแดงละลายอยูป่ ระมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จะทาให้ภาชนะกระเบื้องเคลือบเป็ นคราบรอยด่าง หรื อถ้ามีในน้ าดื่มประมาณ 1-1.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะทาให้สูญเสี ยรสชาติทาให้มีรสขม
1.2.8 ไนเตรต (Nitrate) ไนเตรตมีอยูใ่ นน้ าธรรมชาติในปริ มาณที่นอ้ ยมากอาจเกิด
จากพืช หรื อสัตว์น้ าที่มีสารอินทรี ยไ์ นโตรเจนเป็ นองค์ประกอบอยูแ่ ละอาจเกิดจากการปนเปื้ อน
ของสิ่ งสกปรกและการที่ในน้ ามีไนเตรตก็อาจจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็ นไนไตรต์ได้ในสภาวะที่ไม่มี
อากาศหรื อออกซิเจนในน้ า
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม การที่มีไนเตรตละลายอยูใ่ นน้ านอกจาก
เป็ นภาวะบ่งชี้วา่ น้ าอาจได้รับการปนเปื้ อนจากสิ่ งสกปรกและอาจทาให้เกิดโรคในเด็ดทารกปริ มาณ
ไนเตรตที่อาจทาให้เกิดโรคในเด็กทารกถ้ามีมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตรในรู ปของไนโตรเจน
นอกจากนี้ถา้ ในน้ ามีไนเตรตละลายอยูป่ ริ มาณมากอาจทาให้เกิดการเจริ ญเติบโตของพืชน้ าได้ดี
โดยเฉพาะพวกสาหร่ าย
1.2.9 สารหนู (Arsenic) สารหนูอาจเกิดในน้ าตามธรรมชาติเนื่องจากการไหลของ
น้ าผ่านชั้นดินหรื อหิ นที่มีสารหนู อาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ยาฆ่าศัตรู พืช หรื อ
สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ผงซักฟอกที่มีสารหนูเป็ นองค์ประกอบ หรื ออาจมีในอาหารทะเลบางชนิด
นอกจากนี้ยงั อาจเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ความสาคัญทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม สารหนูมีความเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทาให้เกิดมะเร็ งผิวหนัง ในน้ าดื่มไม่ควรให้มีสารหนูละลายอยูม่ ากกว่า 0.05
มิลลิกรัมต่อลิตร
1.3 คุณลักษณะทางด้านชีวภาพ (Biological Characteristics) หมายถึง การที่น้ ามี
สิ่ งมีชีวิตต่างๆ อยูใ่ นน้ า เช่น พืชน้ า สัตว์น้ า และจุลินทรี ย ์ ซึ่งมีท้ งั ประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ แต่
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงคุณภาพน้ าทางด้านชีวภาพที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการนาน้ ามาใช้ประโยชน์ต่อการ
อุปโภคบริ โภค ซึ่งได้แก่ พวกจุลินทรี ย ์ สามารถแบ่งจุลินทรี ยโ์ ดยใช้การทาให้เกิดโรคเป็ นเกณฑ์ได้
2 ชนิด (ปราโมช เชี่ยวชาญ, 2552) ดังนี้
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1.3.1 จุลินทรี ยท์ ี่ไม่ทาให้เกิดโรค (Nonpathogenic Microorganism) จุลินทรี ยท์ ี่ไม่
ทาให้เกิดโรคซึ่งอยูใ่ นน้ าที่สาคัญ ได้แก่ แบคทีเรี ย โปรโตซัว สาหร่ ายหรื อราบางชนิด นอกจากจะ
ไม่ทาให้เกิดโรคแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการย่อยสลายสิ่ งสกปรกที่เป็ นสารอินทรี ยใ์ นน้ า การจัดหาน้ า
สะอาดเพื่อการบริ โภค มักไม่ตอ้ งการให้มีจุลินทรี ยอ์ ยูเ่ ลยหรื อให้มีจานวนน้อยมาก
1.3.2 จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค (Pathogenic Microorganism) มีอยูห่ ลายชนิด
มีท้ งั ชนิดที่ก่อให้เกิดอาการของโรคอย่างรุ นแรงถึงตายได้ และชนิดที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วย
เล็กน้อย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยแล้วจะต้องไม่มีจุลินทรี ยป์ ระเภทนี้ในน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค
บริ โภคเลย จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคโดยมีน้ าเป็ นสื่ อนาโรคที่สาคัญ มีดงั นี้
1.3.2.1 ไวรัส (Virus) เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่มีขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและ
กล้องจุลทรรศน์ทวั่ ไปต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายพิเศษที่เรี ยกว่า กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน (Electron Microscope) ไวรัสที่อาจพบการแพร่ กระจายในน้ าแล้วทาให้เกิดโรคใน
มนุษย์ เช่น ไวรัสที่ทาให้เกิดโรคตับอักเสบชนิดเอ (Infectious Hepatitis type A) ไวรัสที่ทาให้เกิด
อาการท้องร่ วงอย่างรุ นแรงในเด็ก (Gastroenteritis Viral) เป็ นต้น
1.3.2.2 แบคทีเรี ย (Bacteria) เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่มีขนาดโตกว่าไวรัส สามารถ
มองเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา โรคที่เกิดจากแบคทีเรี ยที่มีน้ าเป็ นสื่ อที่สาคัญมีหลาย
โรค เช่น อหิ วาตกโรค (Cholera) เกิดจาก Vibrio cholera โรคบิด (Bacillary Dysentery) เกิดจาก
แบคทีเรี ย พวก Shigella flexneri หรื อ Shigella dysenteriae โรคไข้รากสาดหรื อไข้ไทฟอยด์
(Typhoid Fever) เกิดจาก Samonella paratyphoid A B หรื อ C เป็ นต้น
1.3.2.3 โปรโตซัว(Protozoa)โปรโตซัวที่ทาให้เกิดโรคเช่นโรคบิดอะมีบา
(Amoebic Dysentery) เกิดจากโปรโตซัวชนิด Entamoeba histolytica โรคจิอาร์ เดีย (Giardiasis)
เกิดจากโปรโตซัวชนิด Giardia lambia เป็ นต้น
1.3.2.4 หนอนพยาธิ (Helminth) เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่มีขนาดใหญ่กว่าจุลินทรี ยช์ นิด
อื่นๆ จัดเป็ นพวกปรสิ ต (Parasite) เพราะต้องอาศัยอยูบ่ นหรื อในร่ างกายสิ่ งมีชีวิตอื่น พยาธิ ที่ทาให้
เกิดโรค เช่น โรคพยาธิ ไส้เดือนกลม (Ascariasis) ซึ่งเกิดจากพยาธิ ตวั กลมชนิด Ascaris
lambricoides เป็ นต้น
2. การบ่งชี้การปนเปื้ อน
2.1 การปนเปื้ อนจุลินทรี ยใ์ นตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ ประสิ ทธิ์ เหลืองรุ่ งเกียรติ และ
คณะ (2552, หน้า 10-11) กล่าวว่าการตรวจสอบการปนเปื้ อน จุลินทรี ยใ์ นตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
จาเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ าทางด้านชีววิทยา เพื่อหาชนิดและจานวนของเชื้อ
โรคในน้ า เช่น อหิ วาตกโรค ไทฟอยด์ บิด เป็ นต้น แต่การทดสอบคุณภาพน้ าในห้องปฏิบตั ิการ
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ทางจุลชีววิทยาค่อนข้างยุง่ ยาก มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และใช้เวลานาน และเชื้อโรคในตัวอย่างน้ า
นั้นอาจเป็ นอันตรายต่อผูว้ ิเคราะห์ได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการตรวจสอบในภาคสนาม โดยใช้
แบคทีเรี ยที่สามารถเป็ นตัวบ่งชี้ถึงการปนเปื้ อนของอุจจาระในน้ าและอาหาร ซึ่งคุณสมบัติของ
แบคทีเรี ยที่ใช้เป็ นตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาดังกล่าวไม่เป็ นอันตรายต่อผูต้ รวจสามารถตรวจพบได้ง่าย
ค่าใช้จ่ายถูก สามารถตรวจสอบด้วยตนเองและทราบผลเร็ ว เรี ยกว่า การบ่งชี้ทางสภาวะสุ ขาภิบาล
(Sanitation Index) โดยการใช้เชื้อโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยเป็ นดัชนีบ่งชี้สภาวะการปนเปื้ อน เนื่องจาก
ปกติโคลิฟอร์มแบคทีเรี ยจะอาศัยในระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์เลือดอุ่น และจะถูกขับ
ออกมาพร้อมอุจจาระในจานวนที่สม่าเสมอ โดยแบคทีเรี ยในกลุ่มนี้บางตัวอาศัยตามสิ่ งแวดล้อม
เช่น อาศัยตามพื้นดิน และเชื้อโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยไม่เป็ นอันตรายต่อผูว้ เิ คราะห์ สามารถพิสูจน์เชื้อ
ได้ง่ายและทนต่อสภาพแวดล้อม ส่ วนฟี คัลโคลิฟอร์ มเป็ นกลุ่มที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
ภายนอกน้อยกว่าโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย คือ ไม่สามารถมีชีวิตอยูภ่ ายนอกลาไส้ได้นาน ดังนั้น
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยจึงถูกเลือกมาใช้เป็ นดัชนีบ่งชี้สภาวะทางสุ ขาภิบาล (Sanitation Index)
ว่าอาหารหรื ออุปกรณ์ที่ตรวจสอบนั้นสะอาดหรื อไม่ ซึ่ งโดยทัว่ ไป การประเมินคุณภาพน้ าทาง
ด้านแบคทีเรี ย มักใช้จุลินทรี ยท์ ี่สาคัญ 2 กลุ่ม เป็ นเครื่ อง บ่งชี้หรื อแสดงการปนเปื้ อนของเชื้อโรค
ซึ่งแบคทีเรี ยเหล่านี้ ได้แก่
2.1.1 โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Coliform bacteria) โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยเป็ นแบคทีเรี ย
ที่ยอ้ มติดสี แกรมลบสามารถย่อยสลายน้ าตาลแลกโตสและให้ก๊าซภายในเวลา 48 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ
35 องศาเซลเซียส เรี ยกว่าเป็ นพวกแลกโตสเฟอร์ เมนเตอร์ ซึ่งแบคทีเรี ยพวกแลกโตสเฟอร์ เมนเตอร์
เป็ นกลุ่มที่ไม่ทาให้เกิดโรค ส่ วนพวกแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิดโรคไม่สามารถย่อยสลายน้ าตาลแลกโตส
ได้ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส จึงจัดอยูใ่ นพวกนอน-แลกโตสเฟอร์ เมนเตอร์
2.1.2 ฟี คัลโคลิฟอร์ ม (Faecal coliform) จุลินทรี ยส์ าคัญในกลุ่ม Faecal coliform
คือ Escherichia coil เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ รู ปแท่งและเป็ นแบคทีเรี ยซึ่ งอาศัยอยูใ่ นลาไส้มนุษย์
และสัตว์เลือดอุ่น จึงพบเชื้อชนิดนี้มากในอุจจาระของคนและสัตว์ ด้วยเหตุน้ ีจึงใช้เป็ นดัชนีบ่งชี้ถึง
การปนเปื้ อนอุจจาระในน้ าและอาหาร เชื้อชนิดนี้เจริ ญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส
2.2 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อนในน้ าดื่ม คุณภาพน้ าทางด้านชีวภาพ
ประกอบไปด้วยจุลินทรี ยม์ ากมายหลายชนิดทั้งที่ทาให้เกิดโรคและไม่ทาให้เกิดโรค ในการตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิดจะต้องสิ้ นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นจึงจาเป็ น
ต้องกาหนดตัวชี้วดั หรื อพารามิเตอร์ ที่สาคัญ ซึ่งสามารถชี้บ่งถึงคุณภาพของน้ าทางด้านชีวภาพได้
ในปั จจุบนั มีพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ าทางด้านชีวภาพที่สาคัญและนิยมใช้อยู่ 3 พารามิเตอร์
(ปราโมช เชี่ยวชาญ, 2552) ดังนี้
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2.2.1 การตรวจจานวนแบคทีเรี ยทั้งหมด (Total Bacteria or Standard Plate
Count) เป็ นการตรวจวัดจานวนแบคทีเรี ยทั้งหมดโดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุน้ (Agar) แล้วนับ
จานวนกลุ่มหรื อจุดเล็กๆ (Colony) ของแบคทีเรี ยที่เกิดขึ้น
2.2.2 การตรวจหาโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย (Total Coliform Index) ซึ่งเป็ นการ
ตรวจวัดจานวนของแบคทีเรี ยในกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดที่สาคัญ คือ Escherichia coli
(E.coli) และ Aerobacter aerogenes (A.aerogenes) โดยที่ E.coli เป็ นแบคทีเรี ยที่อาศัยอยูใ่ น
ลาไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่น ส่ วน A.aerogenes มักอาศัยอยูใ่ นดินและพืช ดังนั้น การตรวจพบ
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยในน้ าจึงไม่ได้เป็ นการยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าน้ านั้นได้รับการปนเปื้ อนจาก
ของเสี ยของคนหรื อสัตว์ การจะรู้ให้แน่ชดั ลงไป ควรทาการตรวจวิเคราะห์ fecal coliform หรื อ
ตรวจหา E.Coli โดยเฉพาะ
2.2.3 การตรวจหาฟี คัลโคลิฟอร์ ม หรื อ Escherichia coil ซึ่งอาศัยอยูใ่ นลาไส้ของ
สัตว์เลือดอุ่น ถ้าตรวจพบEscherichia coil ในน้ าแสดงว่าน้ านั้นมีอุจจาระปนเปื้ อนอยูอ่ ย่างแน่นอน
ซึ่งอาจมีโอกาสที่จะมีจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคชนิดอื่นเจือปนอยูด่ ว้ ยเช่นกัน จึงไม่ปลอดภัยต่อการ
นามาอุปโภคบริ โภค

นา้ เพือ่ การบริโภค
พัฒนา มูลพฤกษ์ (2546, หน้า 39) ให้ความหมายของน้ าฝน หรื อน้ าจากบรรยากาศ ไว้วา่
หมายถึง น้ าทั้งหมดที่ได้จากการกลัน่ ตัวเป็ นหยอดน้ าของก้อนเมฆโดยตรง เช่น น้ าฝน หิ มะ ลูกเห็บ
คุณสมบัติของน้ าฝนจึงเป็ นน้ าบริ สุทธิ์ อย่างแท้จริ ง แต่เนื่องจากน้ ามีคุณสมบัติในการละลายสิ่ งต่างๆ
ได้ดีจึงอาจดูดซับแก็สต่างๆจากบรรยากาศถ้าเป็ นบริ เวณทะเลหรื อมหาสมุทรก็อาจดูดซับเกลือต่างๆ
ซึ่งเกิดจากการฟุ้ งกระจายของทะเลหรื อมหาสมุทร นอกจากนี้ถา้ น้ าฝนตกผ่านบรรยากาศที่สกปรก
ก็อาจทาให้น้ าฝนนั้นมีความสกปรกได้ แต่ความสกปรกต่างๆที่ละลายในน้ าฝนอาจจะมีปริ มาณ
ความสกปรกไม่มากเกินมาตรฐานน้ าดื่มน้ าใช้ และถ้ามีการเก็บกักน้ าฝนดังกล่าวไว้ในภาชนะที่
สะอาดก็อาจจะนาน้ าฝนนั้นมาใช้ในการอุปโภคบริ โภคได้โดยไม่ตอ้ งมีการปรับปรุ งคุณภาพ
สุ กญั ญา อรุ ณส่ ง (2549) ได้ให้ความหมายของน้ าบ่อหรื อน้ าบาดาลไว้วา่ เกิดจากน้ าผิว
ดินที่ซึมผ่านผิวดินต่างๆ ลงไปจนถึงชั้นดินหรื อชั้นหิ นที่ไม่ซึมน้ า และเกิดการสะสมอยูร่ ะหว่าง
ช่องว่างของเนื้อดิน โดยเฉพาะชั้นดินที่เป็ นกรวด ทรายหิ น ปริ มาณของน้ าที่ขงั อยูใ่ นชั้นของดิน
ดังกล่าวจะค่อยๆ เพิ่มปริ มาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปริ มาณลงในฤดูแล้ง น้ าบาดาลจะมีการ
ถ่ายเทระดับได้เช่นเดียวกับน้ าผิวดิน มนุษย์นาน้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์โดยการเจาะบ่อบาดาล
โดยทัว่ ไปแล้วน้ าบาดาลจะมีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติทางบักเตรี อยูใ่ นเกณฑ์ดี
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กล่าวคือ มีความใส สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ทั้งนี้เนื่องจาก
ชั้นของดินจะเป็ นตัวกรองที่สกัดกั้นความขุ่นของเชื้อจุลินทรี ยไ์ ว้ขณะที่ซึมผ่านชั้นดินลงไป
แต่คุณสมบัติ ทางเคมี เช่น แร่ ธาตุและสารละลายต่างๆ จะมีปริ มาณที่ไม่แน่นอน เนื่องจากน้ าเป็ น
ตัวทาละลายที่ดี ในขณะที่ซึมผ่านชั้นผิวดินลงไปก็จะละลายเอาแร่ ธาตุและสารในชั้นดินปะปนลง
ไปด้วย ดังนั้นน้ าจากบ่อน้ าบาดาลจะพบว่ามีความใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค แต่มกั มีปริ มาณของ
แร่ ธาตุและสารละลายต่างๆ เจือปนอยูใ่ นน้ าต่างกันไป และแหล่งน้ าบาดาลแต่ละแหล่งมักจะมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีที่คงที่ โดยทัว่ ไปน้ าบาดาลส่ วนใหญ่จะมีค่าการนาไฟฟ้ า
(conductivity) มากกว่า 300 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
สุ กญั ญา อรุ ณส่ ง (2549) ได้ให้ความหมายของน้ าประปาไว้วา่ หมายถึง น้ าที่มีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย โดยมีระบบการจ่ายน้ าไปตามเส้นท่อเพื่อให้ผใู ้ ช้น้ า ได้รับน้ า
เพียงพอแก่ความต้องการ คุณลักษณะทัว่ ไปของน้ าประปาควรจะมีคลอรี น (CI2 ) อยูใ่ นน้ าด้วยเสมอ
แม้วา่ น้ าประปาจะมีคุณภาพดี มีความใสและความสะอาดผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพแล้ว
หรื อเป็ นน้ าประปาที่ผา่ นกระบวนการผลิตมาโดยวิธีใดก็ดี จะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรี น
ซึ่งถือเป็ นความต้องการขั้นต่าสุ ดของการผลิตน้ าประปา ดังนั้น ในน้ าประปาจะมีก๊าซคลอรี น
ละลายปนอยูด่ ว้ ยเสมอ จึงจะถือได้วา่ ฆ่าเชื้อโรคได้พอเพียง การเติมคลอรี นในน้ าเพื่อคลอรี น
หรื อสารประกอบของคลอรี นเป็ นตัวทาลายเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ า มีสิ่งสาคัญ 2 ประการที่ตอ้ ง
คานึงถึงคือ ความเข้มข้นของคลอรี นและระยะเวลาที่ปล่อยให้เกิดความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาถ้า
คลอรี นมีความเข้มข้นต่าจะใช้เวลานาน ถ้าคลอรี นมีความเข้มข้นสูงจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยจาก
ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการเติมคลอรี นในกิจการประปาควรจะมีปริ มาณ
คลอรี นอิสระตกค้าง (Free chlorine residual ) ประมาณ 0.5 มิลิกรัมต่อลิตร แต่ถา้ มีการระบาดของ
โรคทางน้ าเกิดขึ้น ควรเพิ่มคลอรี นอิสระตกค้างให้มีประมาณ 0.1 มิลิกรัมต่อลิตร สาหรับน้ าประปา
จะมีการนาไฟฟ้ า ไม่มากกว่า 300 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
ปูนขาวและสารส้ม

แหล่งน้ าดิบ

ถังตกตะกอน

สถานีสูบจ่ายน้ า

คลอรี น

ถังกรองน้ า

ภาพที่1 กรรมวิธีการผลิตน้ าประปา (วิมล, 2541)

ถังเก็บน้ าใส

ครัวเรื อน

20
รพีพร สุธาธรรม (2544, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของน้ าบรรจุขวดไว้วา่ คือ น้ าที่มี
จุดมุ่งหมายไว้สาหรับมนุษย์บริ โภค บรรจุในขวดหรื อภาชนะอื่นใดที่มีการปิ ดผนึก โดยไม่มีการ
เติมส่ วนผสมอื่นใดลงไป ยกเว้นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านจุลชีพ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ (2551, หน้า 57-58) ได้กล่าวถึงน้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญไว้วา่
เป็ นน้ าดื่มที่ได้จากเครื่ องผลิตน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ ต้องนาภาชนะมาบรรจุน้ าเองโดยจาหน่ายเพียง
ลิตรละ 1-2 บาท และมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับระบบการผลิตของเครื่ องผลิตน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
พบว่า ระบบการผลิตส่ วนใหญ่ของเครื่ องผลิตน้ าดื่มหยอดเหรี ยญประกอบด้วย
ชุดกรองเพื่อปรับสภาพน้ าเบื้องต้นโดยใช้ Softener
- มีชุดกรองประเภทไส้กรองคาร์ บอน และไส้กรองใยสังเคราะห์ ชุดปรับคุณภาพน้ า
ด้านจุลินทรี ย ์ ส่ วนใหญ่จะใช้ระบบรี เวอร์ ส ออสโมซิส หรื ออาจจะมีการใช้รังสี ยูวี (Ultraviolet :
UV) หรื อก๊าซโอโซน (Ozone)
น้ าดิบ
ปรับสภาพน้ าเบื้องต้นโดย Softener
(ไส้กรองคาร์ บอน/ไส้กรองใยสังเคราะห์)
ผ่านระบบรี เวอร์ส ออสโมซิส

ไม่มีระบบรี เวอร์ ส ออสโมซิ ส
ฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์
(UV/ Ozone)

ถังพักน้ ารอบรรจุในเครื่ อง
ผูบ้ ริ โภคหยอดเหรี ยญ
+
ภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิ ด
น้ าดื่ม
ภาพที่ 2 แผนผังระบบการผลิตของเครื่ องผลิตน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ (ดารณี หมู่ขจรพันธ์, 2551)
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การปรับปรุงคุณภาพนา้ ดืม่ ด้ วยวิธีการกรอง
ประสิ ทธิ์ เหลืองรุ่ งเกียรติ และคณะ (2552, หน้า 6-8) กล่าวว่า การกรอง คือ การปรับ
ปรุ งคุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและชีวภาพของน้ าให้ดีข้ ึน โดยกาจัดพวกตะกอนความขุ่นออกทา
ให้ น้ าใส พร้อมกันนั้นการกรองก็จะช่วยลดปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่ติดมากับน้ าลงได้เป็ นจานวนมาก คือ
ร้อยละ 85 - 99 แม้วา่ น้ าที่ผา่ นการกรองจะมีลกั ษณะใสสะอาดแล้วก็ตาม ก็ยงั อาจจะเชื้อจุลินทรี ย ์
ปะปนอยูใ่ นน้ าได้ ดังนั้น น้ าที่ใช้ในการบริ โภคนั้นจะต้องมีคุณภาพทางกายภาพ และเคมีที่
เหมาะสม และต้องปราศจากจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค
สมศักดิ์ วรคามิน (2551, หน้า 161-164) ได้แบ่งชนิดของเครื่ องกรองน้ า ออกเป็ น
11 แบบดังนี้
1. แบบ Reverse Osmosis ไม่ใช้สารเคมีหรื อไฟฟ้ า ปราศจากสิ่ งปนเปื้ อนร้อยละ 99.9
แต่เกลือแร่ ถูกกรองออกร้อยละ99.0 เช่นกัน เหมาะสาหรับสถานที่หรื อโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่
ต้องการใช้น้ าที่มีเกลือแร่ หรื อน้ ากระด้าง
2. แบบ Distillation คือ แบบกลัน่ ทาให้น้ าเดือด เกิดเป็ นไอน้ า จากนั้นทาไอน้ าให้
เย็นลง กลับมาเป็ นน้ ากลัน่ น้ ากลัน่ นี้ไม่มีสารตกค้างและไม่มีเกลือแร่ ร้อยละ 100
3. แบบ Carbon Block ใช้ผงถ่านบดอัดเป็ นก้อนเป็ นตัวกรองน้ า มีคุณสมบัติ คือ
กรองเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละสารปนเปื้ อนได้ เหมาะที่จะใช้ร่วมกับแบบที่หนึ่ง และแบบที่สอง ไม่ตอ้ งใช้
ไฟฟ้ า และเกลือแร่ มีในน้ าตามปกติ แต่อายุการใช้งานสั้น
4. แบบ Granular Activated Carbon (GAC) เหมือนแบบที่สาม แต่ผงถ่านใหญ่กว่า
5. แบบ Ceramic (ซีรามิค) มีรูเล็กๆให้น้ าผ่านมีประสิ ทธิ ภาพสูง การใช้ซีรามิคกาลัง
เป็ นที่นิยมมาก เพราะสามารถนามาล้างและนากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทาให้ประหยัด เครื่ องกรองน้ า
ที่มีในท้องตลาดปั จจุบนั มักจะต้องมีซีรามิคอยูด่ ว้ ยเสมอ
6. แบบใช้ Ozone (โอโซน) มีอุปกรณ์เพื่อใช้ทาอากาศธรรมดาให้กลายมาเป็ น
โอโซน (Ozone Generator) โอโซนมีพลังในการทาปฏิกิริยากับเชื้อจุลินทรี ย ์ และสารอินทรี ยต์ ่างๆ
ในน้ าได้แรงมาก มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้น้ าดูใส สะอาด และรสดี เครื่ องกรองน้ าแบบใช้โอโซนนี้
ต้องใช้ไฟฟ้ า และมักใช้ร่วมกับเครื่ องกรองน้ าชนิดใช้ถ่าน
7. แบบใช้รังสี Ultraviolet (อุลตร้าไวโอเลต) โดยอาศัยตะเกียงไฟฟ้ าที่แผ่รังสี อุลตร้า
ไวโอเลต มีคลื่นความถี่ระหว่าง 200-300 นาโนมิเตอร์ รังสี น้ ีจะฆ่าเชื้อโรคได้หมด ยกเว้นว่าเชื้อโรค
จะซ่อนตัวอยูก่ บั ผงละออง (Sub Micron Particles) ทาให้ไม่ถกู กับรังสี มักใช้ร่วมกับเครื่ องกรองน้ า
ชนิดใช้ถ่าน
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8. แบบ เค ดี เอฟ (Kinetic Degradation Fluxion : KDF) เป็ นระบบที่จดลิขสิ ทธิ์ ไว้
โดยบริ ษทั เค ดี เอฟ ในสหรัฐอเมริ กา สามารถกรองคลอรี น เชื้อโรค และโลหะหนัก กล่าวว่าเป็ น
ระบบที่มีผใู้ ช้มากและประหยัด ทาด้วยทองแดง และสังกะสี ในรู ปของโลหะผสม และได้รับการ
รับรองจากองค์การป้ องกันสิ่ งแวดล้อมของอเมริ กา (Environmental Protection Agency) เนื่องจาก
เค ดี เอฟ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า และทาให้เครื่ องกรองชนิดถ่านยืดอายุไป
ได้ถึง 15 เท่า
9. แบบเอทีพี (Activated Tricalcium Phosphate:ATP) หรื อCalcium Hydroxyapatite
มีคุณสมบัติกาจัดฟลูออไรค์ รวมทั้งสิ่ งเจือปนต่างๆ ไม่ใช้ไฟฟ้ า มักใช้ร่วมกับเครื่ องกรองน้ าชนิด
ใช้ถ่าน เริ่ มมีการใช้อย่างแพร่ หลายมากขึ้น
10. แบบ Ion Exchange บางครั้งเรี ยกว่าเรซิน (Resin) ไม่ใช้ไฟฟ้ า
11. แบบ Iodine Resin ใช้ในการทาระบบน้ าดื่มฉุกเฉิ น ทาลายแบคทีเรี ย และไวรัส
ผูป้ ระดิษฐ์อา้ งว่า ใช้ได้ทนทานและเหมาะกับประเทศยากจนที่มีปัญหาขาดธาตุไอโอดีน ซึ่งเป็ น
ต้นเหตุของโรคคอพอก เป็ นการกรองน้ าที่ไม่ใช้ไฟฟ้ า

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับตู้นา้ ดืม่ หยอดเหรียญ
1. ความรู ้เกี่ยวกับตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ (2551, หน้า 57-58) กล่าวว่า กระบวนการผลิตน้ าดื่มของตูน้ ้ าดื่ม
หยอดเหรี ยญส่ วนใหญ่เป็ นการผลิตด้วยระบบรี เวอร์ สออสโมซิส ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ได้รับความ
นิยม โดยทัว่ ไปหลักของออสโมซิ ส (Osmosis) กล่าวได้วา่ โมเลกุลของน้ ามีความสามารถเคลื่อนที่
ผ่านเยือ่ บางที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งยอมให้โมเลกุลของน้ าเท่านั้นที่ผา่ นไปได้ โดยอาศัย แรงดัน
ออสโมซิส (Osmosis Pressure) ซึ่งโมเลกุลของสารอื่นไม่สามารถผ่านไปได้แต่วิธีการของระบบ
อาร์ โอ นั้นจะเป็ นไปในทางกลับกัน เพราะใช้แรงดันอัดน้ าให้ยอ้ นกลับทิศทางที่ควรจะเป็ นใน
ธรรมชาติจากด้านที่สารละลายเข้มข้น (น้ าน้อย) ไปยังด้านที่สารละลายเจือจาง (น้ ามาก)
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าด้วยระบบรี เวอร์สออสโมซิ ส มีดงั ต่อไปนี้
1. วัสดุของ Reverse Osmosis Membrane ที่นิยมคือ Cellulose Acetate และ
Cellulose Triacetate หรื อ Thin Film Composite ซึ่งเป็ นเมมเบรน แบบ Crosslinked Aromatic
Polyamide วัสดุท้ งั สองประเภทจะมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณสมบัติ ด้านการกรอง
และราคา ผูป้ ระกอบการจึงต้องศึกษาเพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ าดิบที่นามาใช้ปรับ
คุณภาพ
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2. รู ปแบบของเมมเบรน มีหลายแบบที่นิยม คือ แบบ Spiral-Wound แบบ Hollow
Fiber Reverse Osmosis แบบ Tubular Reverse Osmosis และแบบ Plate and Frame
3. การเลือก ระบบรี เวอร์ สออสโมซิส สาหรับน้ าดื่มประเภทต่างๆ เช่น น้ าจืด
น้ ากร่ อย หรื อน้ าทะเล
4. วิธีการเตรี ยมคุณภาพน้ าดิบสาหรับ Reverse Osmosis Membrane ต้องเตรี ยม
จากน้ าดิบที่มีคุณภาพดีพอสมควร ไม่มีสารแขวนลอย หรื อเชื้อแบคทีเรี ยที่ไปติดค้าง หรื อไม่มีสาร
เกลือแร่ จะทาให้เกิดตะกรันเคลือบผิว Membrane ต้องไม่มีคลอรี นหลงเหลือไปทาลาย Membrane
และไม่มีไขมันไปทาลายและอุดตัน
5. การจัดการน้ าที่ Reverse Osmosis Reject ซึ่งมีค่า TDS (Total Dissolve Solid)
สูง จึงต้องควบคุมค่า TDS ให้ได้ตามมาตรฐารที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
6. การล้าง Reverse Osmosis Membrane ต้องใช้สารเคมีให้เหมาะสม มิฉะนั้นจะ
เกิดการอุดตัน ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการกรองไม่ดี
นอกจากนี้ยงั มีการใช้ Bioactive Reforming System หลักการของระบบนี้เป็ นการผลิต
น้ าที่อาศัยแรงดันจากน้ าซึมซับผ่านชั้นกรองช้าๆซึ่งไม่มีการฆ่าเชื้อ
ตารางที่ 3 ตัวอย่างระบบการผลิตของเครื่ องผลิตน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ (ดารณี หมู่ขจรพันธ์, 2551)
แบบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระบบการผลิต
Softener + R.O.
Softener + R.O. + UV
Softener + R.O. + Ozone
Softener + UV
Softener + Ozone
Bioactive Reforming System
Softener + R.O. + UV + Ozone
Softener + UV + Ozone
UV + Ozone + Ultra Osmosis
UV + Bioactive Reforming System
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ประสิ ทธิ์ เหลืองรุ่ งเกียรติ และคณะ (2552, หน้า 6-8) กล่าวว่า การผลิตน้ าดื่มจากตูน้ ้ า
ดื่มหยอดเหรี ยญ โดยส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นการผลิตน้ าด้วยกระบวนการที่เรี ยกว่า ระบบรี เวอร์ ส
ออสโมซิส และอาจมีการนาหลักการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี และโอโซนมาเพิ่มในกระบวนการ
ผลิตน้ าโดยมีหลักการทัว่ ไป ดังนี้
1. ระบบรี เวอร์ ออสโมซิส โดยทัว่ ไปเป็ นการใช้กระบวนการแยกอิออน
สารประกอบ และสารละลายต่างๆ ออกจากน้ าโดยใช้เยือ่ เมนเบรน (เป็ นเยือ่ สังเคราะห์โพลิเมอร์)
เป็ นตัวกลาง ซึ่งมีขนาดรู้ (Pore size) น้อยกว่า 0.0001ไมครอน โดยกระบวนการออสโมซิสเป็ น
กระบวนการทางธรรมชาติที่โมเลกุลของน้ าจะเคลื่อนจากสารละลายที่เจือจางผ่านเยือ่ เมนเบรนไป
ยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง แต่ระบบรี เวอร์ ส ออสโมซิส จะเป็ นไปในทางกลับกัน คือ โมเลกุล
ของน้ าจะต้องเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงผ่านเยือ่ เมนเบรนไปยังสารละลายที่เจือจาง
โดยอาศัยแรงดันสูงจากปั๊ มเพื่ออัดโมเลกุลของน้ าให้ยอ้ นกลับทิศทางของกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ทาให้สามารถกรองเอาสารละลายต่างๆ ออกจากน้ าได้
ในกระบวนการผลิตน้ าในตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญมักจะใช้น้ าประปาเป็ นน้ าดิบใน
การกรองซึ่งในน้ าประปาจะมีคลอรี นหลงเหลืออยูใ่ นน้ าซึ่งอาจกัดเยือ่ กรองเมนเบรนทาให้ฉีกขาด
และไม่สามารถขจัดสิ่ งสกปรกได้อีก ดังนั้นจะต้องมีการกรองคาร์ บอน ซึ่งสารกรองคาร์ บอนนี้มี
คุณสมบัติในการกาจัดกลิ่น สี ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีอยูใ่ นน้ า และช่วยในการกาจัดคลอรี นที่ตกค้างใน
น้ าประปาก่อนผ่านระบบรี เวอร์ ส ออสโมซิส และถ้าต้องการให้เมนเบรนมีอายุใช้งานได้นาน ควร
รักษาระดับพีเอช (ค่าความเป็ นกรด - ด่าง) ให้อยูใ่ นระดับ 3 - 7 และอย่าใช้กบั น้ าที่มีอุณหภูมิสูง
2. การใช้แสงยูวี (Ultraviolet radiation : UV) เป็ นพลังงานที่มีความยาวคลื่น
13.6-396 นาโนเมตร มีลกั ษณะเป็ นแสงสี ม่วงโดยแสงจะผ่านไปในน้ าที่มีแบคทีเรี ย ซึ่งโปรตีนและ
กรดนิวคริ อิกในแบคทีเรี ยจะดูดซึมรังสี เข้าไปทาลาย DNA โดยจะใช้ปริ มาณรังสี และเวลาที่ฉาย
รังสี เพื่อทาลายเชื้อโรคแตกต่างกัน ทั้งนี้ ยูวีเป็ นรังสี ที่มีพลังงานต่า ทาให้มีอานาจทะลุทะลวงน้อย
ไม่สามารถผ่านแก้ว พลาสติก สารละลายที่มีความขุ่นมากๆ หรื อแผ่นฟิ ล์มของน้ ามัน (Grease)
ที่ลอยบนผิวหน้าของน้ าหรื อวัตถุที่เป็ นของแข็งได้ แต่สามารถผ่านอากาศได้ดี สาหรับหลอดยูวีที่ใช้
ในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ไม่พึงประสงค์ในน้ าจะมีความยาวคลื่นของแสงยูวีอยูใ่ นช่วง 200-290
นาโนเมตร หรื อประมาณ 2,537 อังสตรอม น้ าที่จะให้แสงยูวีส่องผ่านเข้าไปฆ่าเชื้อต้องลึกน้อยกว่า
7.5 เซนติเมตร แก้วที่ใช้ทาหลอดต้องเป็ นแก้วพิเศษที่ยอมให้แสงยูวีส่องผ่านได้ตลอด เช่น ควอท
(Quartz) หรื อแก้วที่มีเนื้อซิลิกาสูงมาก และควรมีระบบสัญญาณเตือนให้รู้ถึงความผิดปรกติของ
เครื่ องฆ่าเชื้อ โดยวัสดุที่ใช้สร้างเครื่ องยูวี ต้องไม่ทาให้น้ าเป็ นพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็ นต้น
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ในกระบวนการผลิตน้ าของตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญมักจะนิยมใช้แสงยูวีในกระบวน
การผลิตน้ าภายหลังจากที่มีการผ่านระบบรี เวอร์ส ออสโมซิส น้ าที่ผา่ นกระบวนการกรองจะถูก
ส่ งไปยังถังพักน้ า และผ่านตัวกรองคาร์ บอนครั้งสุ ดท้ายก่อนที่จะมีการจ่ายน้ าส่ งไปยังหัวจ่าย
ซึ่งหลอดยูวีที่ใช้จะต้องมีการเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรื อตามที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตเป็ นผูก้ าหนด
ซึ่งข้อดีในการใช้แสงยูวี คือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ข้อเสี ย คือ ถ้าหลอดยูวีมีคราบฝุ่ นจับที่หลอดอาจทาให้
ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลงได้ ทั้งนี้ประสิ ทธิ ภายในการฆ่าเชื้อโรคนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ความ
ขุ่นของน้ า ระยะเวลาที่สมั ผัสน้ า และอัตราการไหลของน้ าด้วย
3. การใช้ก๊าซโอโซน (Ozone:O3) ก๊าซโอโซน คือ ก๊าซออกซิเจน (O2) ที่ถกู
ปรับปรุ งโครงสร้างให้มีพลังงานมากขึ้น โดยก๊าซโอโซนมีแนวโน้มจะสลายตัวเองกลายเป็ นก๊าซ
ออกซิเจนได้ง่าย จึงไม่สามารถผลิตและเก็บก๊าซไว้ได้ จาเป็ นต้องทาการผลิตก๊าซโอโซน ณ แหล่งที่
จะใช้งานนั้นเลย ก๊าซโอโซนเป็ นก๊าซธรรมชาติรูปแบบหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่ไม่เสถียร แต่มี
พลังงานในการทาปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงโดยเมื่อทาปฏิกิริยาแล้วจะไม่เหลือสารพิษตกค้างใดๆ
นอกจากก๊าซออกซิเจน จึงมีการนาก๊าซโอโซนไปใช้งานอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากเป็ นตัวออกซิไดส์
ที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพสูงในการทาลายสี ที่เกิดจากสารอินทรี ยใ์ นน้ า สามารถสลายตัวได้ไวในน้ าที่มี
ความเป็ นด่างสูง ภาชนะบรรจุหรื ออุปกรณ์สมั ผัสก๊าซโอโซนจึงต้องเป็ นวัตถุที่ทนต่อการกัดกร่ อน
เช่น 316 สแตนเลทสติว (316 Stainless Steel) แก้ว เซรามิกส์ อะลูมินมั หรื อ เทฟลอน (Teflon)
แม้วา่ ก๊าซโอโซนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ดีแล้ว ยังมีประสิ ทธิ ภายในการทาลาย
กลิ่น สี และรสของน้ า การใช้ก๊าซโอโซนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ าที่มีประสิ ทธภาพสูงสุ ด คือ
ผสมก๊าซโอโซนกับน้ าภายใต้ภาวะความดันไม่นอ้ ยกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เพื่อให้
ก๊าซโอโซนละลายน้ าได้ดี และเวลาที่ให้โอโซนสัมผัสน้ าไม่นอ้ ยกว่า 2 นาที
2. การเลือกบริ เวณที่ติดตั้งและการดูแลตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ (ประสิ ทธิ์ เหลืองรุ่ งเกียรติ
และคณะ, 2552, หน้า 12)
1. การตรวจสอบแหล่งน้ าดิบ โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ เพื่อคัดเลือก
แหล่งน้ า และเลือกตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการออกแบบระบบการผลิตให้
เหมาะสมกับคุณภาพน้ าดิบ
2. หลีกเลี่ยงการติดตั้งตูน้ ้ าในที่ที่แสงแดดส่ องถึง เพราะอาจทาให้เกิดตะไคร่ น้ าที่
หัวจ่าย และถังเก็บน้ าที่กรองแล้วได้
3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งตูน้ ้ าริ มถนนที่มีฝนละอองมาก
ุ่
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการติดตั้ง
บริ เวณที่มีการทิ้งขยะและสิ่ งปฏิกลู
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4. หมัน่ ตรวจสอบ ดูแล ตั้งแต่คุณภาพน้ าดิบที่เข้าระบบ เครื่ องกรอง ถังเก็บน้ า
หัวจ่ายน้ าอย่างสม่าเสมอ โดยไม่ควรใช้มือสัมผัสหัวจ่ายน้ าโดยตรง ซึ่งอาจมีผลให้เกิดการปนเปื้ อน
ของเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้
5. การสังเกตด้วยตาเปล่า หากพบว่ามีตะไคร่ น้ า เมือกน้ า มีตะกอนควรล้างทาความ
สะอาดถังเก็บน้ า รวมทั้งทาความสะอาดตะไคร่ น้ าบริ เวณท่อระบายน้ าทิ้งในห้องจ่ายน้ า
6. จัดทาตารางบันทึกข้อมูลตรวจสอบอุปกรณ์ คุณภาพน้ าดื่ม และการทาความ
สะอาดครั้งล่าสุ ด รวมทั้งสภาพทัว่ ไปของตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้
ทราบ
7. ควรส่ งตัวอย่างน้ าเพือ่ ตรวจคุณภาพน้ าในห้องปฏิบตั ิการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการผลิต และเพื่อให้ได้น้ าที่สะอาด ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
3. การบารุ งรักษาตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ ผูป้ ระกอบการสามารถบารุ งรักษาตูน้ ้ าดื่มหยอด
เหรี ยญ (ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ, 2552, หน้า 149-150) ได้ดงั นี้
1. หมัน่ ทาความสะอาดไส้กรองใยโพลีโพรพิลีน โดยการถอดไส้กรองออกจากระบบ
และนามาล้างน้ าอุณหภูมิปกติ ควรทาทุกๆ 2 สัปดาห์
2. เปลี่ยนไส้กรองคาร์ บอน (กรณี ที่มีการกรองด้วยคาร์ บอน) เพราะเมื่อคาร์ บอนดูด
จับคลอรี นเข้าไปจานวนหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถดูดซับเพิ่มได้อีก หากไม่เปลี่ยนไส้กรองคาร์ บอน
คลอรี นจะทาปฏิกิริยากับน้ า กลายเป็ นกรดอ่อนๆ ทาความเสี ยหายให้เมมเบรนได้
3. ตรวจสอบค่า TDS (Total Dissolved solid) หากสูงไป แสดงว่าเมมเบรนอาจรั่ว
หรื อขอบซีลยางในกระบอกเมมเบรนอาจฉี ดขาดหรื อใส่ ไม่สนิท หรื อมีน้ าอื่นเข้ามาปนในถังเก็บน้ า
หรื อเมมเบรนอาจฉีกขาด
4. ตรวจสอบแรงดันน้ าดิบ หากแรงดันน้ าดิบเข้าระบบไม่เพียงพอ เครื่ องจะทางาน
เปิ ด-ปิ ดตลอดเวลา หรื ออาจไม่ทางานเลย
5. ตรวจสอบวาล์วน้ าดิบว่าอยูใ่ นตาแหน่งเปิ ดที่ถกู ต้องหรื อไม่
6. ตรวจสอบปริ มาณน้ าที่ผลิตได้ หากน้อยลง อาจเกิดจากเมมเบรนอุดตันหรื อ
แรงดันปรับลดลง การแก้ไขคือเปลี่ยนเมมเบรนใหม่และปรับแรงดันวาล์วน้ าให้อยูใ่ นระดับปกติ
7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
8. อายุของไส้กรองขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณและคุณภาพน้ าดิบที่ไหลผ่าน การล้างไส้กรอง
สามารถยืดอายุการใช้งานได้ชวั่ คราว เมื่อหมดอายุการใช้งาน หรื อไส้กรองตัน ต้องเปลี่ยนใหม่
ทันทีเพื่อการรักษาคุณภาพน้ าที่ผลิต
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4. การเลือกใช้บริ การตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ สาหรับประชาชนทัว่ ไปที่ใช้บริ การตูน้ ้ าดื่ม
มีวิธีการสังเกตและแนวทางการเลือกใช้ตนู ้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ (ประสิ ทธิ์ เหลืองรุ่ งเกียรติ และคณะ,
2552, หน้า 17) ดังนี้
1. สภาพภายนอกตูน้ ้ าดื่ม ควรเลือกตูท้ ี่สะอาด บริ เวณที่วางภาชนะบรรจุที่วางรองรับ
น้ า รวมทั้งหัวจ่ายน้ าจะต้องสะอาดไม่มีคราบสนิมหรื อตะไคร่ น้ า
2. การควบคุมคุณภาพน้ า ในตูน้ ้ าดื่มควรมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ า โดยมี
การทาความสะอาดน้ าตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องและไส้กรอง และติดสติ๊กเกอร์ แสดงข้อความ
บอกวันเวลาที่เข้ามาตรวจสอบ โดยให้สงั เกตข้อความดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
3. การสังเกต กลิ่น สี รส โดยตรวจดูสภาพน้ าที่ได้จากตูน้ ้ าดื่มด้วยตนเอง ให้สงั เกตสี
ความขุ่น-ใส กลิ่นและรสชาติของน้ า มีความผิดปกติหรื อไม่อย่างไร โดยเปรี ยบเทียบจากคุณภาพน้ า
ที่เคยใช้เป็ นประจาหรื อจากตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญตูอ้ ื่น ๆ บริ เวณใกล้เคียง
4. ไม่สมั ผัสหัวจ่ายน้ าด้วยมือหรื อวัสดุอื่นใด เพือ่ ป้ องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรคในน้ า
5. ภาชนะบรรจุที่จะนาไปบรรจุน้ าดื่ม ควรเป็ นภาชนะที่สะอาดและมีขนาดพอดีกบั
ปริ มาณน้ าที่ซ้ือ และควรล้างภาชนะบรรจุดว้ ยน้ าที่กดจากตูน้ ้ าดื่มด้วยปริ มาณเล็กน้อย แล้วเขย่าให้
ทัว่ ภาชนะบรรจุแล้วเททิ้ง ทาเช่นนี้ 1-2 ครั้ง แล้วจึงเติมน้ าต่อ เพื่อความสะอาดและปลอดภัย

สถานการณ์ ตู้นา้ ดืม่ หยอดเหรียญในกรุงเทพมหานคร และรายงานความเสี่ ยงด้ าน
สุ ขภาพจากการบริโภคนา้ ดืม่ ทีป่ นเปื้ อน
ประสิ ทธิ์ เหลืองรุ่ งเกียรติ และคณะ (2552, หน้า 9-11) ได้สารวจข้อมูลจากสานัก
งานเขต พบว่า สภาพทัว่ ไปทางกายภาพของตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญพบคราบฝุ่ นละอองทั้งภายในและ
ภายนอกตู ้ พบคราบตะไคร่ น้ าในห้องจ่ายน้ า บางกรณี พบขยะและแมลงวันในห้องจ่ายน้ า ตลอดจน
สภาพน้ าเจิ่งนองบริ เวณที่ติดตั้งตูน้ ้ าดื่ม การติดตั้งตูน้ ้ าดื่มใกล้กบั บริ เวณที่ทิ้งขยะ และอุปกรณ์ของตู ้
น้ าชารุ ด เช่น บานประตูของห้องจ่ายน้ าชารุ ด ใช้ท่อ PVC (Polyvinyl chloride) เป็ นหัวจ่ายน้ าแทน
ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทามาจากวัสดุสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade) จากการสารวจคุณภาพ
น้ า แหล่งน้ าดิบส่ วนใหญ่ใช้น้ าประปา ซึ่งได้มาตรฐานแต่เมื่อผ่านกระบวนการกรองในตูน้ ้ าดื่ม
หยอดเหรี ยญไปสักระยะ หรื อไม่มีการทาความสะอาดอุปกรณ์จะพบปั ญหาการปนเปื้ อนของ
เชื้อจุลินทรี ย ์ ตลอดจนการปนเปื้ อนของหัวจ่ายน้ า การสะสมของตะไคร่ น้ าในถังพักน้ า หรื อมี
แมลงที่เล็ดลอดเข้าไปในห้องจ่ายน้ า ความไม่สะอาดของภาชนะเก็บน้ า เครื่ องกรองน้ า รวมทั้งความ
ไม่ถกู สุ ขลักษณะของวิธีการเก็บน้ าดื่ม ทาให้เกิดการปนเปื้ อนเชื้อจุลินทรี ย ์ เช่น แบคทีเรี ย ไวรัส
พยาธิ ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคจากน้ าเป็ นสื่ อได้
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การประชุมคณะผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร เกี่ยวกับผลสารวจตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
ทั้งหมด 2,000 แห่ง ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จากผูป้ ระกอบการ 30 ราย ซึ่งผลการสุ่ มตรวจจานวน
997 ตัวอย่าง พบ 215 ตัวอย่าง หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.56 ปนเปื้ อนเชื้อโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย ซึ่งเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ยงั พบว่า ไม่มีการดูแลบารุ งรักษาตูน้ ้ าดื่ม เนื่องจากพบคราบฝุ่ น
ละอองภายนอกตูน้ ้ าดื่ม บริ เวณห้องจ่ายน้ า และตูน้ ้ าดื่มส่ วนใหญ่จะไม่มีระบบตัดไฟฟ้ า เมื่อกระแส
ไฟฟ้ ารั่ว หรื อลัดวงจร (ธราดล เปี่ ยมพงศ์สานต์, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2552)
กรุ งเทพมหานครมีการติดตั้งตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญเป็ นจานวนมากในบริ เวณที่ประชาชน
อาศัยอยูห่ นาแน่นจากการสารวจข้อมูลพบว่ากรุ งเทพมหานครมีผปู ้ ระกอบการตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
มากกว่า 1,700 ราย มีผผู ้ ลิตตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ 16 ราย อีกทั้งพบว่าตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญมีปัญหา
ด้านสุขลักษณะ หากขาดการควบคุมดูแลด้านสุ ขลักษณะอาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนสู่ผบู ้ ริ โภคได้
ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพตามข้อบัญญัติ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.2544 ในการผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริ โภค
ต้องมีใบอนุญาตให้ถกู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขจากสานักงานเขตในพื้นที่ที่ตนู ้ ้ าดื่ม
หยอดเหรี ยญตั้งอยู่ กรณี ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ (ถนอม อ่อนเกตุพล, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2551)
จากการศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ าบริ โภคที่ผลิตจากเครื่ องจาหน่าย
อัตโนมัติ ในกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต จานวน 350 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือน ธันวาคม
2549 - กุมภาพันธ์ 2550 พบว่า ตัวอย่างที่เก็บมาตรวจหาจุลินทรี ยไ์ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก
พบแบคทีเรี ย Escherichia coli (E. coli) จานวน 2 ตัวอย่าง จากทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 0.57 และพบ
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยที่เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดอาการท้องร่ วงเช่นเดียวกับแบคทีเรี ย Escherichia
coli (E. coli) พบจานวน 19 ตัวอย่างจากทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 5.43 ทั้งนี้ แบคทีเรี ยดังกล่าวไม่ควร
พบในน้ าดื่มเลย เมื่อสารวจลักษณะของเครื่ องจาหน่ายพบว่าร้อยละ 50 มีตะไคร่ ติดอยูบ่ ริ เวณท่อ
จ่ายน้ า เนื่องจากแสงแดดเป็ นปั จจัยหลัก เพราะสปอร์ ของตะไคร่ น้ าเหล่านี้อยูใ่ นอากาศ แต่หาก
บริ ษทั เจ้าของเครื่ องทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอก็สามารถแก้ไขปั ญหาตะไคร่ น้ าได้ คุณภาพน้ า
ทางเคมี พบว่า มีความกระด้างต่ากว่าค่ามาตรฐานถึง 7 ตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 2 ค่าความเป็ นกรด
และด่างไม่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานถึง 64 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 18.29 เมื่อสอบถามจากผูบ้ ริ โภค
พบว่าร้อยละ 50 ไม่มนั่ ใจในการซื้อน้ าดังกล่าว อีกร้อยละ 3 คิดว่า ไม่สะอาดมีเพียงร้อยละ 47
ที่มนั่ ใจว่า น้ าที่จาหน่ายด้วยตูอ้ ตั โนมัติสะอาด และเมื่อสอบถามกับผูบ้ ริ โภคที่นาภาชนะมาบรรจุ
มีเพียงร้อยละ 14.11 ที่ลา้ งทาความสะอาดภาชนะก่อนมาบรรจุน้ าทุกครั้ง มีร้อยละ 15 ที่ทาความ
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สะอาดบ้างไม่ทาบ้าง และร้อยละ 74.94 นาน้ าที่บรรจุไปดื่มทันที มีเพียงร้อยละ 10.42 นาไปต้ม
และร้อยละ 13.15 นาไปกรองก่อน (ณัฐวุฒิ ศรี ทองเติม, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2550)
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, สุ มลรัตน์ ชูวงษ์วฒั นะ, พจมาน ผูม้ ีสตั ย์, วัชริ นทร์ รังสี ภาณุรัตน์
และ พรทิพย์ พึ่งม่วง (2551) ได้ทาวิจยั เรื่ องน้ าดื่มตูห้ ยอดเหรี ยญอัตโนมัติทวั่ กรุ งเทพมหานคร โดย
เก็บตัวอย่างน้ าจากตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2548 จานวน 546 ตัวอย่าง
จาก 273 ตู้ จาแนกเป็ นตูร้ ะบบอาร์โอ/แสงยูวี จานวน 217 ตู้ (ร้อยละ 80) และตูร้ ะบบอาร์ โอ/โอโซน
จานวน 56 ตู้ (ร้อยละ 20) ใน 20 ตราผลิตภัณฑ์ เก็บตัวอย่างใน 30 เขตของ กรุ งเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการพบว่า ร้อยละ 52.9 ของตัวอย่างน้ าจากตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผา่ นเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพจานวน 39 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 7.1 และ
ไม่ผา่ นเกณฑ์คุณภาพทางชีววิทยา ได้แก่ พบแบคทีเรี ยทั้งหมด จานวน 203 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
37.2 พบโคลิฟอร์มรวม จานวน 49 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 9 พบเชื้อ Escherichia coli จานวน 36
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 6.6 พบเชื้อ Pseudomonas aeruginosa จานวน 118 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
21.6 และพบสาหร่ าย 7 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ1.3 ผลการศึกษา ครั้งนี้ช้ ีให้เห็นว่าน้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่ม
หยอดเหรี ยญอัตโนมัติประมาณกว่าครึ่ งไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความสะอาดปลอดภัย ผูบ้ ริ โภคจึงควร
ที่จะมีความระมัดระวัง และควรเลือกบริ โภคน้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญอัตโนมัติที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน

พืน้ ทีเ่ ขตคลองสามวา
เขตคลองสามวาจัดอยูใ่ นกลุ่มเขตกรุ งเทพตะวันออกโดยสานักงานเขตได้เปิ ดให้บริ การ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็ น 5 แขวง คือ แขวงสามวาตะวันออก
แขวงบางชัน แขวงสามวาตะวันตก แขวงทรายกองดิน และแขวงทรายกองดินใต้ โดยทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอลาลูกกา ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตหนองจอก ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตคันนายาว
เขตบางเขน และเขตสายไหม ทิศใต้ติดต่อกับเขตมีนบุรี เป็ นพื้นที่ที่กาลังพัฒนา ขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม จากเดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ในระยะหลังเขตคลองสามวา
มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจากเมื่อแรกจัดตั้งเขตมีประชากรประมาณ 85,000 คน เพิ่มเป็ น
148,000 คนในปี 2551 และมีการจัดตั้งชุมชนขึ้น 71 ชุมชน (สานักงานเขตคลองสามวา, 2552, หน้า
4-8 )
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แผนที่เขตคลองสามวา

แขวงสามวาตะวันตก
แขวงสามวาตะวันออก

แขวงทรายกองดินใต้

แขวงบางชัน

แขวงทรายกองดิน

ภาพที่ 3 ชุมชนเขตคลองสามวา (ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล สานักงานเขตคลองสามวา, 2552)

กฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2544 กาหนดให้
การประกอบกิจการตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ เป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ข้อ 5.3.19 โดย
ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการ ตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ค่าธรรมเนียมสาหรับ
การดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กาหนดให้การประกอบ
กิจการน้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญ เป็ นการผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริ โภค โดยใช้เครื่ องจักร
ผูป้ ระกอบการต้องดาเนินการตามแนวทางการพิจารณา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี้
วัสดุที่ใช้ในการผลิตตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรี ยญต้องทนทาน ไม่ผกุ ร่ อน ไม่มีสารละลายน้ าที่เป็ นอันตราย
ต่อผูบ้ ริ โภค การติดตั้งต้องอยูใ่ นสถานที่ที่เหมาะสม ไม่ก่อความเดือนร้อนแก่ที่สาธารณะ มีระบบ
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ป้ องกันภัยจากกระแสไฟฟ้ ารั่ว หรื อไฟฟ้ าลัดวงจร ผูป้ ระกอบการต้องทาความสะอาดตู ้ ถังเก็บน้ า
หัวจ่ายน้ า และตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการล้างฆ่าเชื้อ เครื่ องจักร อุปกรณ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยมีการบันทึกเป็ นเอกสารให้กรุ งเทพมหานครสามารถตรวจสอบได้ น้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่มหยอด
เหรี ยญต้องมีคุณภาพ หรื อมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่ อง
น้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้ นจัน่ และหม้อน้ า พ.ศ. 2552
หมวด 1 เครื่ องจักร กาหนดให้การประกอบ การติดตั้ง การซ่อมแซม และการใช้งานเครื่ องจักร
ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็ นผูร้ ับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และตรวจสอบเครื่ องจักรนั้น
ให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย ตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจ
รับรองประจาปี ตามชนิดและประเภทของเครื่ องจักร และเครื่ องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้ าต้องมีระบบ
หรื อวิธีการป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารั่วเข้าตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อเครื่ องจักร และต้องต่อสายดิน
ทั้งนี้ การติดตั้งระบบป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารั่วดังกล่าวให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ าใน
ท้องถิ่นนั้น

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของน้ าดื่มตูห้ ยอดเหรี ยญ (พีระ ธาตุพิกลุ ทอง, จีรภัทร
พลายงาม และณัฐยาภรณ์ วงศ์บุญเกื้อกูล, 2551) โดยได้ทาการศึกษาตูน้ ้ าหยอดเหรี ยญในจังหวัด
สมุทรปราการ ทาการสุ่มตัวอย่างน้ าจานวนทั้งสิ้ น 297 ตัวอย่าง และทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
บันทึกข้อมูลปั จจัยทางกายภาพของตูน้ ้ า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ต้ งั ตู ้ และลักษณะของจุด
เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน คือ ความพร้อมใช้งานของประตูปิดช่องจ่ายน้ า และความสะอาดของท่อจ่าย
น้ า นอกจากนี้ยงั ได้ทาการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเกี่ยวกับระบบการกรอง ความถี่
ในการบารุ งรักษา จานวนทั้งสิ้ น 247 ราย และบริ ษทั ผูผ้ ลิต 8 ราย ผลการสารวจสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ต้ งั ตูพ้ บตูท้ ี่ต้ งั อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 73.40 เป็ นพื้นที่ที่มีฝนควั
ุ่ นมาก
ร้อยละ 42.42 รองลงมาคือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาร้อยละ 24.92 ผลการสารวจความพร้อมใช้งานของ
ประตูปิดช่องจ่ายน้ าพบตูท้ ี่ประตูปิดใช้งานได้ดี จานวน 212 ตู้ (ร้อยละ 71.38) และการสารวจ
ความสะอาดของท่อจ่ายน้ าพบท่อจ่ายน้ ามีคราบสกปรก จานวน 26 ตู้ (ร้อยละ 8.75) ผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยรวมพบว่า ตัวอย่างน้ าไม่ผา่ นมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน จานวน 55 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 18.52) ไม่ผา่ นเกณฑ์ดา้ นจุลินทรี ย ์ จานวน 36 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.12) ไม่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานด้านเคมี (ค่าความกระด้างของน้ า) จานวน 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.73) โดยที่ตวั อย่างน้ า
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ทั้งหมดผ่านมาตรฐานด้านฟิ สิ กส์ (ค่าความเป็ นกรด-ด่าง) ค่าฐานนิยมของค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ของตัวอย่างน้ าเท่ากับ 6.8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.057 พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของ
ปั จจัยทางกายภาพบริ เวณจุดเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนกับคุณภาพน้ าด้านจุลินทรี ย ์ กล่าวคือความพร้อม
ใช้งานของประตูปิดช่องจ่ายน้ ามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพน้ าด้านจุลินทรี ย ์ และความสะอาดของท่อ
จ่ายน้ ามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพน้ าด้านจุลินทรี ย ์ จากผลการศึกษาและรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ให้ผลตรงกันว่า คุณภาพน้ าบริ โภคจากตูน้ ้ าชนิดหยอดเหรี ยญนั้นยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเพียงพอ
จึงเห็นควรเสนอให้ภาครัฐมีการกากับดูแลคุณภาพน้ าดื่มจากตูน้ ้ าหยอดเหรี ยญอย่างจริ งจัง
คุณภาพน้ าและสภาพสุ ขาภิบาลโรงงานน้ าดื่มบรรจุขวดที่ข้ ึนทะเบียนตารับอาหาร
ในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตรประชาชนลาว (บุญถนอม พิมมะสอน, 2550)
โดยศึกษาคุณภาพน้ าและสภาพสุ ขาภิบาลโรงงานผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดที่ข้ ึนทะเบียนตารับอาหาร
เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตในประชากรโรงงานผลิตน้ าดื่ม 48 แห่ง 7 อาเภอ
ในนครหลวงเวียงจันทร์ ตรวจคุณภาพน้ าดื่มด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในภาชนะบรรจุขวดปิ ด
สนิทขนาด 950 - 1,000 มิลลิลิตร จานวน 46 ตัวอย่าง และถังบรรจุขนาด 18 - 20 ลิตร จานวน 45
ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานตามข้อตกลงของกระทรวงสาธารณสุ ขของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตรประชาชนลาว ฉบับที่ 1 เลขที่ 125 (พ.ศ. 2535) เรื่ อง ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มบริ สุทธิ์ และ
แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 2 เลขที่ 505 (พ.ศ. 2549) เรื่ อง น้ าดื่ม
ในภาชนะบรรจุปิด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกดัชนีบ่งชี้ ร้อยละ 52.1 น้ าดื่มผลิตจาก
น้ าประปามีคุณภาพทางกายภาพและเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 88.0 ทางชีวภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 56.0 น้ าบาดาลมีคุณภาพทางกายภาพและเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 64.7
ทางชีวภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58.8 น้ าประปากับน้ าบาดาลมีคุณภาพทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75.0 และน้ าบ่อดื้นมีคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกดัชนีบ่งชี้ สภาพสุ ขาภิบาลโรงงานผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับดีร้อยละ 18.8 ระดับปานกลางร้อยละ 68.7 และระดับต่าร้อยละ 12.5 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ค่าคะแนนสถานที่ผลิตและอาคารผลิตอยูใ่ นระดับดีร้อยละ 68.7 ส่ วนสภาพ
สุ ขาภิบาลด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ กระบวนการผลิตและการควบคุมดูแลร้อยละ 66.7
การควบคุมภาชนะบรรจุ และสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมร้อยละ 52.1 และสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลร้อยละ
45.8 คุณภาพน้ าไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานมาจากกระบวนการผลิตที่มีการทาความสะอาดภาชนะไม่ดี
พอ คือไม่มีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคภาชนะบรรจุและฝาปิ ดถังร้อยละ 95.8 สภาพสุ ขาภิบาลส่ วน
บุคคลไม่ใส่ ถุงมือในขั้นตอนการบรรจุน้ าใส่ ภาชนะร้อยละ 70.8 มีสภาพที่สามารถก่อให้เกิดการ
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ปนเปื้ อนจากคนงานต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 95.8 และสภาพสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม คือ ไม่มีการจัดให้มี
อ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีให้กบั คนงานหลังออกจากห้องน้ าห้องส้วมร้อยละ 58.3 และส่ วนมากไม่มี
ระบบบาบัดน้ าเสี ยโดยอาศัยทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรงร้อยละ 97.9 ดังนั้นการแก้ไขจึงควรให้
ความรู ้แก่ผผู ้ ลิตและคนงานมีการพัฒนาและสนับสนุนให้ใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายในการควบคุม
คุณภาพน้ าในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป ส่ วนการควบคุมตรวจสอบควรเตรี ยม
ความพร้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในระดับอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แก่
ผูบ้ ริ โภคให้ตระหนักเรื่ องคุณภาพน้ าบริ โภคบรรจุขวด คอยสอดส่ องดูแลและแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ทราบ เมื่อมีการกระทาผิดกฎหมายอาหารของกรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
การวิเคราะห์การปนเปื้ อนในน้ าดื่มในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทที่ผลิตในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (ถนอมศักดิ์ ชัยมินทร์ , 2550) ทาการศึกษาโดยเก็บรวบรวมตัวอย่างในโรงงานผลิต
น้ าดื่มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีท้ งั หมด 47 โรงงาน เก็บโรงงานละ 1 ตัวอย่าง และ
ตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ าทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความขุ่น ค่าpH กลิ่น และการตรวจ
วิเคราะห์การปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์ ได้แก่ โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย และ E.coli และนาผลการตรวจ
ตัวอย่างน้ าดื่มมาวิเคราะห์ สรุ ปเป็ นตาราง จากนั้นนามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และสรุ ปผลโดย
ใช้สถิติเป็ นค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของน้ าทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความขุ่น อยู่
ในช่วง 0.1 - 0.8 NTU ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.37 NTU โดยแต่ละตัวอย่างน้ าดื่มค่าความขุ่นอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน ค่าpH อยูใ่ นช่วง 6.7 - 8.1 NTU ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.26 และตัวอย่างน้ าดื่มมีค่าpH อยูใ่ นเกณฑ์
ค่ามาตรฐาน และไม่พบกลิ่นจากตัวอย่างน้ าดื่ม คุณลักษณะของน้ าทางจุลินทรี ยพ์ บจานวน
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย ในช่วง <1.1 - >23 MPN/100 ml โดยตรวจพบอยูใ่ นเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
ร้อยละ 87.23 และตรวจพบ E.coli ร้อยละ 8.51 โดยผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 91.49
การศึกษาความปลอดภัยของน้ าบริ โภคบริ การสาธารณะและน้ าบริ โภคแบบตูห้ ยอด
เหรี ยญ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพน้ าบริ โภค, 2549) การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัยคุณภาพน้ าบริ โภคบริ การสาธารณะและแบบตูห้ ยอดเหรี ยญ อันจะนาไปสู่การจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพน้ าบริ โภคบริ การสาธารณะและแบบตูห้ ยอดเหรี ยญให้สะอาดปลอดภัย รู ปแบบ
การศึกษาเป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยกาหนดพื้นที่สารวจในเขตการประปาที่
ได้รับการประกาศเป็ นพื้นที่น้ าประปาดื่มได้ ดังนี้ 1) เมืองหลักในภูมิภาค 2) กรุ งเทพมหานคร และ
3) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็ นที่ต้ งั กระทรวงสาธารณะสุ ข การสุ่ มเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ า
บริ โภคตามวิธี Standard Method for The Examination of Water and Wastewater, 20th ed และการ
ตรวจสอบโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทางภาคสนามด้วยชุด ว.111 (กรมอนามัย) โดยอ้างอิงเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปากรมอนามัย (2543) และวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพแวดล้อม พฤติกรรม และความพึงพอใจโดย
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ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย สรุ ปผลการศึกษา ส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับข้อมูลที่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลด้านแบคทีเรี ย ซึ่ง
เป็ นดัชนีบ่งชี้ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ผูต้ ิดตั้ง และผูป้ ระกอบการจะต้องเร่ งรัดการดูแล
บารุ งรักษา การควบคุม และประเมินคุณภาพน้ าร่ วมกันอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ในด้านผูบ้ ริ โภค
ควรระมัดระวังเรื่ องสุ ขอนามัยพื้นฐานโดยเฉพาะความสะอาดของมือที่จะต้องกดน้ าหรื อหยิบจับ
ส่ วนที่ตอ้ งสัมผัสกับน้ าดื่ม และการดูแลภาชนะให้สะอาดก่อนนามาใช้ใส่ น้ าดังกล่าว นอกจากนี้
เพื่อให้จุดบริ การ และตูน้ ้ าดื่มน่าใช้ ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามด้วย
การศึกษาคุณภาพน้ าดื่มในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา (ยุวดี พร้อมสันเทีย และ
ดวงใจ เผ่นโคกสูง, 2549) ได้ทาการศึกษาคุณภาพน้ าดื่มในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา
ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้ อนของน้ าบริ โภคนี้เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มาได้ทราบข้อมูล ซึ่งจะสามารถนาไปใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าบริ โภคในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มาให้ปลอดภัยจาก
โรคที่เกิดจากน้ าเป็ นสื่ อ สาหรับการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาคุณภาพน้ าบริ โภคที่ผา่ นเครื่ องกรอง
น้ าของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา สุ่ มเก็บตัวอย่างน้ าบริ โภคที่จุดบริ การ 9 จุด ได้แก่ 1. ฝ่ าย
อาคารสถานที่ 2. โรงอาหารเก่า 3. อาคาร 10 4. อาคาร 9 5. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 9 6. อาคาร 11
7. โรงเรี ยนสาธิต 8. การศึกษาพิเศษ 9. อาหาร 11 ซึ่งแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ า 3 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ ี
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง pH meter สาหรับวัดค่าความเป็ นกรด-เบส (pH) Turbidity meter สาหรับวัดค่า
ความขุ่น และ Conductivity meter สาหรับวัดค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายที่เหลือจากการระเหย ใช้
ชุด Test kit ยีห่ อ้ Macherey-Nagel ด้วยวิธี Visual Comparison Method สาหรับวัดค่าความกระด้าง
และคลอรี นอิสระตกค้าง และวิธี Standard Multiple-Tube (MPN) Tests สาหรับตรวจสอบหา
โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย และฟี คัลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย นาค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริ โภค
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ และเคมี
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น คุณภาพน้ าบริ โภคทางด้านชีวภาพ ได้แก่ โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยในจุดที่
1, 6, 7, 8, 9 มีค่าอยูใ่ นช่วง 2- 20.67 MPN/100dm3 และฟี คัลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยในจุดที่ 6, 7, 8, 9
มีค่าอยูใ่ นช่วง 2- 11.3 MPN/100dm3 ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริ โภคของกรมอนามัย
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการธุรกิจน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ : กรณี ศึกษาพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สุ เมธ แก่นมณี และจงรักษ์ หงส์งาม, 2546) โดยได้ทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ทางด้านการตลาด และทางด้านการเงิน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบการธุรกิจน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ การศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้
บริ การเครื่ องทาน้ าดื่มหยอดเหรี ยญพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รู้จกั เครื่ องทาน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ
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ร้อยละ 80.5 แต่มีผทู ้ ี่เคยใช้ร้อยละ 39 และมีผบู ้ ริ โภคน้ าดื่มจากการใช้บริ การเครื่ องทาน้ าดื่มหยอด
เหรี ยญเป็ นหลัก ร้อยละ 4 โดยมีการจัดหา เฉลี่ย 1-5 ครั้งต่อเดือน และเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าดื่ม
จากเครื่ องทาน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ เฉลี่ย 1-50 บาทต่อเดือน และพบว่าสาเหตุของการใช้บริ การเครื่ อง
ทาน้ าดื่มหยอดเหรี ยญมากที่สุด คือ ความสะดวก สบายในการใช้ และพบว่าสาเหตุของการไม่ใช้
บริ การเครื่ องทาน้ าดื่มหยอดเหรี ยญมากที่สุด คือ การไม่คุน้ เคย
การศึกษาการปนเปื้ อนแบคทีเรี ยของภาชนะบรรจุน้ าบริ โภคปิ ดสนิทแบบใช้ซ้ ารู ปทรง
เหลี่ยมกับรู ปทรงกลม (วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล, 2544) การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ
การปนเปื้ อนจุลินทรี ยข์ องภาชนะบรรจุน้ าบริ โภคแบบใช้ซ้ าขนาดบรรจุ 20 ลิตร ชนิดพลาสติก
ไฮเดนซิต้ ีโพลีเอธิ ลีน (HDPE) รู ปทรงเหลี่ยมกับรู ปทรงกลม ดาเนินการเก็บตัวอย่างด้วยแบบ
สัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูลจากสถานที่ผลิตน้ าดื่ม 21 แห่ง แต่ละแห่ งจะเก็บตัวอย่างน้ าที่ใช้
กลั้วภายในถังหลังจากผ่านการล้าง ตัวอย่างถังรู ปทรงเหลี่ยมกับรู ปทรงกรมในจานวนเท่าๆกัน
อย่างละ 30 ตัวอย่าง รวม 1,260 ตัวอย่าง แล้วนาไปตรวจหาปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทาง
ห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธี Multiple Tube Fermentation Technique นาผลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบด้วย
วิธีการทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่า การปนเปื้ อนโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยในภาชนะรู ปทรงเหลี่ยมสูงกว่า
รู ปทรงกลม โดยถังรู ปทรงเหลี่ยม ร้อยละ 25.40 และถังรู ปทรงกลม ร้อยละ 19.84 มีค่า MPN
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยมากกว่า 2.2 ต่อน้ า 100 มิลลิลิตร ค่าเฉลี่ยของระดับโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยของ
ภาชนะรู ปทรงเหลี่ยมและรู ปทรงกลม คือ 107.91 และ 86.43 ตามลาดับ แต่ปริ มาณการปนเปื้ อน
จุลินทรี ยใ์ นภาชนะบรรจุท้ งั 2 แบบไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.018) ผลการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้ อนเชื้อ E.coli ในภาชนะตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 1,260 ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่จะไม่พบเชื้อ E.coli
โดยอัตราของการพบเชื้อ E.coli ของถังรู ปทรงเหลี่ยมสูงกว่าถังรู ปทรงกลมเล็กน้อย คือร้อยละ 6.67
และ 4.92 ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.228) จากผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปทรงของภาชนะบรรจุน้ าบริ โภคชนิดใช้ซ้ าให้เหมาะสม นอกเหนือ
จากการควบคุมเฉพาะคุณภาพมาตรฐานของสารปนเปื้ อนในเนื้อพลาสติกตามกฎหมาย
สถานการณ์คุณภาพน้ าบริ โภคและความเสี่ ยง (ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร, 2543) การศึกษานี้
เป็ นการประมวลข้อมูลทุติยภูมิดา้ นคุณภาพน้ าบริ โภคทัว่ ประเทศในปี 2540 - 2541 และลักษณะ
การบริ โภคน้ าของคนไทย แล้วนามาประเมินความเสี่ ยงของประชาชนในการบริ โภคน้ าเฉพาะส่ วน
ที่มีการปนเปื้ อนและสารมลพิษมาตรฐานน้ าดื่มที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะไว้ เป็ นการดาเนิน
งาน ระหว่าง มกราคม - มิถุนายน ปี 2543 ผลการศึกษาพบว่าน้ าบริ โภคในชีวิตประจาวันของคน
ไทยมาจากหลายแหล่ง ได้แก่ น้ าฝน น้ าบ่อตื้น น้ าประปา และน้ าบรรจุขวด คุณภาพน้ าบริ โภคส่ วน
ใหญ่ยงั ไม่ได้มาตรฐานน้ าดื่มขององค์การอนามัยโลก ปั ญหาที่พบมีท้ งั การปนเปื้ อนด้วยบักเตรี
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สารเคมี และคุณภาพทางกายภาพไม่ได้มาตรฐาน คาดว่าจะมีคนไทยทั้งประเทศประมาณ 40 ล้าน
คน ที่กาลังบริ โภคน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน ถ้าแยกตามประเภทน้ าดื่ม พบว่ามีคนไทยดื่มน้ าฝนที่ไม่ได้
มาตรฐานประมาณ 24 ล้านคน น้ าบ่อดื้น 19 ล้านคน น้ าบาดาล 6 ล้านคน และน้ าประปา 4 ล้านคน
ถ้าแยกวิเคราะห์ตามรายตัวชี้วดั คุณภาพน้ า คาดว่ามีคนไทยที่เสี่ ยงต่ออันตรายจากบักเตรี ประมาณ
30 ล้านคน เสี่ ยงต่ออันตรายจากแคดเมียม 2.4 ล้านคน เสี่ ยงต่ออันตรายจากแมงกานีส 2.1 ล้านคน
และเสี่ ยงต่ออันตรายจากตะกัว่ 1.3 ล้านคน
การศึกษาคุณภาพน้ าดื่มในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉลวย เสาวคนธ์, ศิริหทัย สมบัติ
จินดา, ชูสิน ธี รสวัสดิ์, ประภัสสร กิตติพงษ์หรรษา, พรทิพพา อังคนุรักษ์พนั ธ์ และปฐมพร
อุไรพันธ์, 2542) โดยเก็บตัวอย่างจากเครื่ องกรองน้ าในอาคาร 22 อาคาร จานวน 26 จุด นามา
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี คุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี้ คุณภาพทางเคมี
ค่าpH เฉลี่ยมีค่าระหว่าง 7.41-8.13 ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ า (Total Dissolved Solid; TDS)
เฉลี่ยเท่ากับ 236 mg/l ความสามารถในการนาไฟฟ้ า (Conductivity) เฉลี่ยเท่ากับ 337
Microsiemens/cm ปริ มาณความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เฉลี่ยเท่ากับ 147.92 mg/l ซึ่งมีค่า
เกินกว่าที่มาตรฐานกาหนดคือมีได้ไม่เกิน 100.00 mg/l ปริ มาณคลอรี นเฉลี่ยเท่ากับ 16.82 mg/l
การวิเคราะห์ปริ มาณโลหะหนักใช้เครื่ อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometerรุ่ นModel
3110 ของ Perkin Elmer พบว่ามี ปริ มาณเหล็กเฉลี่ย 0.064 ppm ทองแดงเฉลี่ย 0.002 ppm แมงกานีส
เฉลี่ย 0.010 ppm ตะกัว่ เฉลี่ย 0.005 ppm คุณภาพทางจุลชีววิทยา Standard Plate Count มีค่าระหว่าง
0-300 colony ColiForm bacteria มีค่าไม่เกิน 2.2 MPN และ E.coli bacteria ไม่พบ
คุณภาพน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
(น้อย ทองสกุลพานิชย์, สุภาพร เวทีวฒ
ุ าจารย์, ไพรวัลย์ อินทร์ อุดม, วิไล เส และลักษณา
ลือประเสริ ฐ, 2540) จากการศึกษาคุณภาพของน้ าบริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในระหว่าง
ปี 2535-2537 พบว่ายังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 32.0 ในปี งบประมาณ 2539
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่นร่ วมกับสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในเขต 6 จึงจัดทา
โครงการยกระดับคุณภาพน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
เพื่อตรวจสอบและเฝ้ าระวังคุณภาพของน้ าบริ โภคจากทุกสถานที่ผลิตในเขตรับผิดชอบให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ าบริ โภคที่เก็บจาก
สถานที่ผลิตในเขต 6 จานวน 429 ตัวอย่าง พบว่าไม่ได้มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับที่ 61 (2524) และฉบับที่ 135 (2534) จานวน 152 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 35.4 โดยไม่ได้
มาตรฐานทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิยา จานวน 7, 35 และ 115 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 1.6,
8.2 และ 26.8 ตามลาดับ น้ าบริ โภคที่บรรจุในภาชนะชนิดที่ใช้แล้วทิ้งมีคุณภาพดีกว่าน้ าที่บรรจุใน
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ภาชนะที่หมุนเวียนสลับมาใช้ ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็ นแนวทางแนะนา อบรม ผูผ้ ลิตน้ าบริ โภคให้
มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องด้านสุ ขาภิบาล สุ ขอนามัยส่ วนบุคคล และปรับปรุ งกรรมวิธีการผลิต
น้ าบริ โภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สภาพของการผลิตน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของสถานที่ผลิตในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พิชิต บุตรสิ งห์, 2539) โดยศึกษาสภาพของการผลิตน้ าบริ โภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ของสถานที่ผลิตในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไป
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และอนามัยส่ วนบุคคลของบุคลากร
ที่ทาการผลิต ประชากรที่ศึกษา คือ สถานที่ผลิตน้ าบริ โภค จานวน 50 แห่ง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ร้อยละ 82.0 เป็ นธุรกิจภายใน
ครอบครัว เปิ ดดาเนินการไม่เกิน 5 ปี สิ นค้าที่มีการผลิต แบ่งตามชนิดของภาชนะบรรจุ และขนาด
บรรจุได้ 17 รายการ รายการที่มีการผลิตมากที่สุด คือ ชนิดบรรจุถงั โพลีเอทิลีน 20 ลิตร ปั ญหาด้าน
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมของสถานที่ผลิตส่ วนใหญ่ พบว่า ห้องบรรจุยงั ไม่ถกู สุ ขลักษณะ กระบวนการ
ผลิต พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้น้ าบาดาลในการผลิต ร้อยละ 62.0 มีการใช้สารหรื อวัสดุในการกรองไม่
เหมาะสม ร้อยละ 26.0 การกาจัดเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ าที่พบมากได้แก่ การกรอง ร้อยละ 92.0 การใช้
รังสี อุลตราไวโลเลต ร้อยละ 46.0 โดยส่ วนใหญ่จะใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน ที่นิยมที่สุดคือ ใช้การกรอง
ร่ วมกับรังสี อุลตราไวโลเลต ร้อยละ 38.0 การล้างภาชนะบรรจุมีการใช้คลอรี นช่วยในการล้าง
ร้อยละ 38.0 และมีการล้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีเพียง ร้อยละ 6.0 ด้านการควบคุม
คุณภาพการผลิต พบว่า มีน้ ายาทดสอบความกระด้าง ร้อยละ 84.0 แต่พบว่า มีการบันทึกผลการ
ทดสอบเพียง ร้อยละ 18.0 ด้านสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลของบุคลากรที่ทาการผลิต พบว่า ส่ วนใหญ่
แต่งกายไม่ถกู สุ ขลักษณะ และทั้งหมดไม่มีใบรับรองสุ ภาพ จากสภาพองการผลิตน้ าบริ โภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่า ยังมีปัญหาที่จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขหลายประการ เช่น สภาพ
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กระบวนการผลิตที่มีการใช้สารหรื อวัสดุในการกรอง วิธีกาจัด
เชื้อจุลินทรี ย ์ การล้างภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสม และปั ญหาสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลของบุคลากร

