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บทคดัย่อ  น�ำ้แร่ธรรมชำตคิอื น�ำ้ทีไ่ด้จำกแหล่งน�ำ้ใต้ดนิทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชำต ิอดุมด้วยแร่ธำตทุีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย 
มปีรมิำณแร่ธำตตุ่ำงๆ ขึน้กบัแหล่งน�ำ้นัน้ๆ จดัเป็นอำหำรทีก่�ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนโดยกระทรวงสำธำรณสขุ มผีลติภณัฑ์
ในท้องตลำดมำกขึ้นทั้งที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศแสดงว่ำมีผู้นิยมดื่มกันมำกขึ้นในประเทศไทย  ปกติบรรจุ
ที่แหล่งก�ำเนิดแต่อำจปนเปื้อนจำกธรรมชำติหรือจำกโรงงำนอุตสำหกรรม  ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2556  ส�ำนักคุณภำพและ 
ควำมปลอดภัยอำหำรได้ท�ำกำรศึกษำคุณภำพและควำมปลอดภัยของน�้ำแร่ที่จ�ำหน่ำยภำยในประเทศไทย  จ�ำนวน  54 ตัวอย่ำง 
เป็นน�ำ้แร่ท่ีผลติในประเทศ 21 ตวัอย่ำง และทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 33 ตัวอย่ำง  ได้วเิครำะห์แร่ธำตุและแร่ธำตุทีร่่ำงกำยต้องกำร 
ในปริมำณน้อย 13 รำยกำร ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ทองแดง แมงกำนีส นิกเกิล สำรหนู  ไนเตรต และฟลูออไรด์ 
ซึ่งเป็นแร่ธำตุที่ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนเพรำะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและแร่ธำตุแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม 
ซึ่งไม่ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนแต่จ�ำเป็นส�ำหรับร่ำงกำย กำรตรวจวิเครำะห์ใช้เทคนิค atomic absorption spectrophotometry 
และ ion chromatography ผลกำรวเิครำะห์พบว่ำร้อยละ 90.7 ของตวัอย่ำง เป็นไปตำมมำตรฐำน และร้อยละ 9.3 (5 ตวัอย่ำง 
เป็นน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำ)  ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน  เน่ืองจำกปริมำณแคดเมียมสูงเกินค่ำมำตรฐำน  0.003  มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ Pearson Chi-Square และ Fisher Exact Test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่ำจ�ำนวนตัวอย่ำงที่พบตะกั่ว 
แคดเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  และสำรหนู  ในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศไม่แตกต่ำงกัน 
ส�ำหรบัโครเมยีม และไนเตรต พบในตวัอย่ำงน�ำ้แร่ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำน�ำ้แร่ทีผ่ลติในประเทศ เมือ่ทดสอบด้วยสถติิ 
Mann-Whitney U ทีร่ะดบันยัส�ำคญั 0.05 พบว่ำน�ำ้แร่ทีผ่ลติในประเทศมแีคลเซียมและแมกนีเซียมต�ำ่กว่ำ แต่มโีซเดียมสงูกว่ำ 
ส�ำหรับโพแทสเซียมไม่แตกต่ำงกัน  สรุปว่ำคุณภำพและควำมปลอดภัยของน�้ำแร่ธรรมชำติที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำ 
จำกต่ำงประเทศเป็นไปตำมมำตรฐำน  ส�ำหรับแคดเมียมยังคงต้องเฝ้ำระวังโดยเฉพำะน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  เพื่อเป็น 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนกำรบังคับใช้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
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บทน�า

ปัจจุบันนอกจำกน�้ำดื่มบรรจุขวดแล้ว  น�้ำแร่ธรรมชำติก็ได้รับควำมนิยมสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเช่นกัน  ดังจะ

เหน็ได้จำกน�ำ้แร่บรรจขุวดท้ังท่ีผลติในประเทศและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  มวีำงจ�ำหน่ำยมำกขึน้ น�ำ้แร่ธรรมชำตมิคีวำม 

แตกต่ำงจำกน�้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปคือ  น�้ำแร่ธรรมชำติต้องผลิตจำกแหล่งน�้ำใต้ดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติมีแร่ธำตุ 

ต่ำงๆ  อยู่ตำมคุณสมบัติของแหล่งน�้ำนั้น  มีควำมปลอดภัยทำงด้ำนจุลชีววิทยำโดยไม่ต้องผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อโรคแต่ 

อำจผ่ำนกรรมวธิบีำงอย่ำงก่อนกำรบรรจ ุเช่น ปรบัปรมิำณก๊ำซหรอืก�ำจดัสำรประกอบทีไ่ม่คงตวั เช่น สำรประกอบเหลก็ 

แมงกำนสี สำรหน ูเป็นต้น ทัง้นีต้้องไม่ท�ำให้สำรประกอบทีส่�ำคญัในน�ำ้แร่ธรรมชำตเิปลีย่นแปลงไป นอกจำกนีก้ำรผลติและ 

กำรบรรจตุ้องท�ำภำยในบรเิวณแหล่งน�ำ้เท่ำนัน้ น�ำ้แร่ธรรมชำตใินภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิจดัเป็นอำหำรทีก่�ำหนดคณุภำพ

หรือมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  โดยมีเกณฑ์ก�ำหนดส�ำหรับแร่ธำตุหลำยชนิดเพื่อมิให้เป็นอันตรำย 

ต่อร่ำงกำย เช่น ทองแดง แมงกำนีส สำรหนู แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ไนเตรต และนิกเกิล เป็นต้น ส�ำหรับฟลูออไรด์

ซึง่มอียูต่ำมธรรมชำตนิัน้ มกีำรก�ำหนดให้แสดงค�ำเตอืนบนฉลำก ถ้ำมฟีลอูอไรด์มำกกว่ำ 1 มลิลกิรมัต่อน�ำ้แร่ธรรมชำต ิ

1 ลิตร(1, 2)  

น�้ำแร่ธรรมชำติ  ประกอบด้วยแร่ธำตุต่ำงๆ  มำกมำย  นอกจำกแร่ธำตุแล้วอำจมีกำรปนเปื้อนของโลหะ

หนัก  โลหะเป็นพิษ  เช่น  ตะกั่ว  แคดเมียม  สำรหนู  และไนเตรต  เป็นแร่ธำตุที่มีอันตรำยต่อร่ำงกำย  พบได้ในน�้ำ 

โดยมตีำมธรรมชำตหิรอืจำกกำรปนเป้ือนทำงสิง่แวดล้อม อตุสำหกรรม และกำรเกษตร สำมำรถเข้ำสูร่่ำงกำยทำงอำหำร  

น�้ำ ลมหำยใจ และผิวหนัง พิษของตะกั่วเมื่อเข้ำสู่ร่ำงกำยในปริมำณสูงท�ำให้คลื่นไส้ อำเจียน มีอำกำรทำงประสำทและ

กล้ำมเนือ้ ร่ำงกำยสำมำรถขับตะกัว่ได้เพยีงเล็กน้อยส่วนทีเ่หลอืจะถูกสะสมไว้ทีก่ระดกู ตบั และไต เดก็สำมำรถดดูซมึพษิ

ของตะกัว่ได้มำกกว่ำผูใ้หญ่ และหำกได้รบัพษิเป็นเวลำนำนจะมผีลท�ำให้พฒันำกำรทำงสมองช้ำกว่ำเดก็ในวยัเดยีวกนั(3) 

แคดเมียมและสำรหนูจัดเป็นสำรพิษร้ำยแรงมีรำยงำนว่ำเป็นสำเหตุของโรคมะเร็ง(3)  แคดเมียมเมื่อเข้ำสู่ร่ำงกำยจะถูก

ดูดซึมในกระเพำะอำหำร แล้วแพร่กระจำยไปที่ตับ ม้ำม และล�ำไส้   ถ้ำได้รับปริมำณต�่ำๆ  เป็นระยะเวลำนำนสำมำรถ

เข้ำไปสะสมและท�ำลำยไต  ถ้ำสะสมเพิ่มขึ้นในปริมำณสูงจะท�ำให้เกิดมะเร็ง  ไตท�ำงำนผิดปกติ  และรบกวนกำรท�ำงำน

ของแคลเซียมในกระดูกท�ำให้กระดูกอ่อนแอและแตกง่ำย(4) สำรหนูปริมำณมำกจะท�ำลำยระบบสมอง ท�ำลำยตับ และ

เซลล์ต่ำงๆ ในร่ำงกำยท�ำให้ตำยได้(5) ถ้ำร่ำงกำยได้รบัสำรหนใูนวยัเดก็เป็นระยะเวลำนำนมผีลต่อพฒันำกำรสมองท�ำให้ 

IQ  ต�่ำ(6)  ไนเตรตมีผลกระทบต่อร่ำงกำยเมื่อมีกำรเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์  ไนไตรท์จะเข้ำไปในเม็ดเลือดแดงและ 

ไปจับตัวกับ hemoglobin  ได้ methemoglobin ซึ่งปล่อยออกซิเจนสู่เซลล์ได้ไม่ดีเท่ำ hemoglobin โดยเฉพำะใน

วัยทำรก enzyme ที่จะเปลี่ยน methemoglobin ไปเป็น hemoglobin มีน้อยมำก ถ้ำร่ำงกำยขำดออกซิเจนเป็นเวลำ

นำนท�ำให้ตัวเขียว หำยใจล�ำบำกอัตรำกำรเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้น ร่ำงกำยอ่อนเพลียและถึงตำยได้(3)  โครเมียม นิกเกิล 

แมงกำนสี ทองแดง และฟลูออไรด์ เป็นแร่ธำตท่ีุจ�ำเป็นต่อร่ำงกำยแต่ต้องกำรในปรมิำณน้อยกว่ำวนัละ 100 มลิลกิรมัต่อวนั 

หรือน้อยกว่ำ  0.01%  ของน�้ำหนักตัว(6) ถ้ำมีมำกเกินไปจะสะสมอยู่ในร่ำงกำยและบำงส่วนจะถูกขับออก  โครเมียม 

ช่วยรักษำปริมำณน�ำ้ตำลในร่ำงกำยให้คงท่ี กระตุน้กำรท�ำงำนของเอนไซม์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรเปลีย่นน�ำ้ตำลกลโูคสให้เป็น

พลังงำน ถ้ำได้รับมำกเกินไปเป็นเวลำนำนจะท�ำให้เซลล์ DNA ถูกท�ำลำย(7) นิกเกิลช่วยกระตุ้นกำรท�ำงำนของเอนไซม์

บำงชนิดถ้ำมำกเกินไปจะท�ำให้กล้ำมเนื้อหัวใจตำย หน้ำมืดเป็นลม  เสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งปำกมดลูก  เป็นพิษกับหญิง

มีครรภ์(8)พิษของทองแดงท�ำให้คลื่นเหียนอำเจียน  เกิดกำรอักเสบในช่องท้องและกล้ำมเนื้อ  กดระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่ำงกำยและอำจส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติทำงจิต  ทองแดงปริมำณสูงจะท�ำให้แมกนีเซียมที่สะสมในร่ำงกำยลดลงเกิด

ภำวะกระดูกพรุนและแตก(9) แมงกำนีสเป็นแร่ธำตุที่มีควำมเป็นพิษน้อยกว่ำแร่ธำตุอื่นๆ เช่น นิกเกิล ทองแดง เป็นต้น 

แต่กำรได้รบัแมงกำนสีมำกเกนิไปจะไปขดัขวำงกำรดดูซมึแร่ธำต ุเช่นเหลก็(10) ฟลอูอไรด์ถกูดดูซมึได้ทนัทใีนระบบทำง

เดินอำหำรและจะถูกดูดซึมที่กระเพำะอำหำรเข้ำสู่กระแสเลือดกระจำยไปกระดูกและฟัน  ถ้ำได้รับเป็นเวลำนำนจะเกิด

ควำมเป็นพิษเรื้อรังเรียกว่ำ “fluorosis” ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเด็กและผู้ใหญ่(11) 
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ส�ำหรบัแร่ธำตอุืน่ท่ีมักพบในน�ำ้แร่ธรรมชำต ิแต่มไิด้มกีำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ ได้แก่ แคลเซยีม แมกนเีซียม 

โซเดียมและโพแทสเซียม ซึ่งจัดเป็นแร่ธำตุที่มีควำมจ�ำเป็นต่อร่ำงกำย(6) 

กำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของแร่ธำตุเหล่ำนี้ส่วนใหญ่สำมำรถวิเครำะห์ได้ด้วยเทคนิค atomic absorption 

spectrophotometer  (AAS) หรือ  induced  coupled plasma  (ICP) ยกเว้นไนเตรต และฟลูออไรด์ซึ่งต้องใช้

เทคนิคอื่น เช่น ion chromatography (IC), ion selective electrode (ISE) เป็นต้น(12)

งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำคุณภำพและควำมปลอดภัยของน�้ำแร่ธรรมชำติที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำก 

ต่ำงประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสำมำรถน�ำเสนอแก่สำธำรณะ เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำเลอืกซือ้ เป็นกำรคุ้มครองผูบ้รโิภค

และสำมำรถใช้ข้อมูลน้ีเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุน�ำ้แร่ทีผ่ลติในประเทศ ตัง้แต่กำรเลอืกแหล่งน�ำ้แร่ กระบวนกำรผลติ

ให้มีควำมเหมำะสม และเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงมำตรฐำนน�้ำแร่ธรรมชำติของประเทศต่อไป

วัสดุและวิธีการ

ตัวอย่างน�้าแร่ธรรมชาติ

น�้ำแร่ธรรมชำติ  ซ่ึงมีเครื่องหมำยกำรค้ำแตกต่ำงกัน  จ�ำนวน  54  ตัวอย่ำง  เป็นน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ 

21  ตัวอย่ำง  และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  33  ตัวอย่ำง  ส�ำหรับน�้ำแร่ในประเทศผลิตจำกแหล่งน�้ำแร่ในจังหวัดต่ำงๆ 

10 จงัหวดั ได้แก่ พระนครศรอียธุยำ ปทุมธำนี กำญจนบรุ ีสงิห์บรุ ีเชยีงใหม่ เชยีงรำย สรุำษฎร์ธำน ีระนอง บรุรีมัย์ และตำก

น�ำ้แร่ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศผลติจำกประเทศต่ำงๆ 14 ประเทศ ได้แก่ ฝรัง่เศส เยอรมน ีอิตำล ีญีปุ่น่ ไต้หวนั ไอซ์แลนด์ 

สโลวีเนีย อังกฤษ นอร์เวย์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เกำหลี แคนำดำ และสเปน ท�ำกำรวิเครำะห์ในปีงบประมำณ 2556

เครื่องมือและอุปกรณ์

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS): Analytik Jena รุ่น 650 s (Graphite Furnace 

และ Hydride Generation) พร้อมด้วย hollow cathode lamp ของตะกั่วและสำรหนู

Atomic  Absorption  Spectrophotometer  (AAS):  Varian  รุ ่น  240  (Flame)  พร้อมด้วย 

hollow cathode lamp หรอื multi element lamps ของแคดเมยีม โครเมยีม ทองแดง แมงกำนสี นกิเกลิ แคลเซยีม  

แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 

Ion Chromatography  (IC): Dionex รุ่น DX 500 พร้อมด้วย conductivity detector

สารเคมีและสารมาตรฐาน

สำรเคมี  (AR):  nitric  acid,  hydrochloric  acid,  sodium  hydroxide,  sodium  borohydride,  

potassium iodide, ascorbic acid, น�้ำปรำศจำกไอออน

สำรมำตรฐำน  :  สำรละลำยมำตรฐำนตะกั่ว  แคดเมียม  โครเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  สำรหน ู  

แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม  โพแทสเซียม  ไนเตรต  และฟลูออไรด์ควำมเข้มข้นชนิดละ  1,000  มิลลิกรัมต่อลิตร  

มีคุณสมบัติสำมำรถสอบกลับได้ (traceable to CRM)

วิธีวิเคราะห์

วิเครำะห์ตำม  Standard Methods  for  the  Examination  of Water  and Wastewater.  22nd  

Edition.  American  Public  Health  Association, Washington DC(12)(APHA)  ได้แก่  กำรวิเครำะห์

ปริมำณแร่ธำตุตะกั่ว ปฏิบัติตำม APHA (3113 B), สำรหนู ปฏิบัติตำม APHA (3114 C), แคดเมียม โครเมียม 

ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม  และโพแทสเซียมปฏิบัติตำม  APHA  (3111  B), 
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ไนเตรตและฟลูออไรด์ปฏิบัติตำม  APHA  (4110  B)  วิธีวิเครำะห์เหล่ำนี้ผ่ำนกำรทดสอบควำมใช้ได้ของวิธีโดยมี

คุณลักษณะเฉพำะที่ส�ำคัญ (ตำรำงที่ 1)

  แร่ธำตุ  %Recovery*  %RSD*  LOD  LOQ

ตะกั่ว   99  11.7  2 µg/L  5 µg/L

แคดเมียม  81  1.7  0.0001 mg/L  0.002 mg/L

โครเมียม  83  2.1  0.001 mg/L  0.01  mg/L

ทองแดง  86  4.2  0.001 mg/L  0.005  mg/L

แมงกำนีส  91  3.9  0.0002  mg/L  0.002  mg/L

นิกเกิล  102  4.8  0.001  mg/L  0.004  mg/L

สำรหนู  100  12.1  0.1  µg/L  0.5  µg/L

ไนเตรต  107  3.1  0.22  mg/L  1.1  mg/L

ฟลูออไรด์  91  3.5  0.02  mg/L  0.20  mg/L

แคลเซียม  94   2.7  0.02  mg/L  0.5  mg/L

แมกนีเซียม  101   3.9  0.07  mg/L  0.1  mg/L

โซเดียม  95   5.8  0.02  mg/L  0.1  mg/L

โพแทสเซียม  97   6.3  0.01  mg/L  0.1  mg/L

*วิเครำะห์ที่ระดับ LOQ จ�ำนวน 7 ซ�้ำ

ตารางที่ 1  คุณลักษณะเฉพำะที่ส�ำคัญของวิธีวิเครำะห์ของแต่ละแร่ธำตุ

กำรวิเครำะห์  :  ตะกั่ว  แคดเมียม  โครเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  ปิเปตตัวอย่ำงเติมกรดไนตริก 

ให้ควำมร้อนปรับปริมำตร  วัดปริมำณแร่ธำตุด้วยเครื่อง  AAS  สำรหนู  :  ปิเปตตัวอย่ำงให้ควำมร้อนเติมส่วนผสม

ของ  potassium  iodide,  ascorbic  acid  และกรดไฮโดรคลอริก  ปรับปริมำตรน�ำมำท�ำปฏิกิริยำกับสำรละลำย 

sodium  borohydride  ใน  sodium  hydroxide  แล้ววัดด้วยเครื่อง  AAS  แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม 

โพแทสเซียม  :  วัดปริมำณแร่ธำตุโดยตรงด้วยเครื่อง  AAS  ไนเตรต ฟลูออไรด์  :  กรองผ่ำน membrane  filter 

ขนำด 0.45 ไมครอนก่อนฉีดเข้ำเครื่อง IC 

การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

ยืนยันควำมถูกต้องของผลวิเครำะห์โดยวิเครำะห์  spiked  sample,  duplicate  sample  และ  control 

sample  และผลเข้ำร่วมกำรทดสอบควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ 

(ค่ำ |Z| scores<2)            

คุณภาพและความปลอดภัยของน�้าแร่ธรรมชาติที่ผลิตในประเทศและที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

1.  ทดสอบควำมแตกต่ำงกำรตรวจพบตะก่ัว  แคดเมียม  โครเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  สำรหนู 

ไนเตรต และ ฟลูออไรด์ โดยน�ำชนิดน�ำ้แร่ธรรมชำตทิีผ่ลติในประเทศและทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำนบัควำมถีข่องจ�ำนวน

ตัวอย่ำงที่พบและไม่พบแร่ธำตุจัดให้อยู่ในรูปตำรำงแจกแจงควำมถี่ด้วยตำรำงไขว้ (cross table) แบบ 2 × 2 ใช้สถิติ 

Pearson Chi-Square และ Fisher’s Exact Test ทดสอบควำมแตกต่ำงที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05(13, 14)



    

	 	 กรรณิกา		จิตติยศราคุณภาพและความปลอดภัยของน�้าแร่ธรรมชาติที่ผลิตในประเทศและที่น�าเข้าจากต่างประเทศ		 	 และกัญญา		พุกสุ่น
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2. ทดสอบควำมแตกต่ำงของปริมำณแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม โดยน�ำผลกำรวิเครำะห์

ปริมำณแร่ธำตุในน�้ำแร่ทั้งสองชนิดมำเรียงล�ำดับจำกค่ำต�่ำสุดถึงสูงสุดให้ล�ำดับที่ของแต่ละตัวอย่ำงโดยแปลงปริมำณ 

แร่ธำตใุห้เป็นระดบักำรวัดแบบอนัดบั (ordinal scale) หำล�ำดบัทีเ่ฉลีย่ (mean rank) ใช้สถติ ิMann-Whitney U 

ทดสอบควำมแตกต่ำงที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05(13, 14)

ผล

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ

กำรศึกษำคุณภำพและควำมปลอดภัยของน�้ำแร่ธรรมชำติ  54  ตัวอย่ำง  แบ่งเป็น  น�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ 

21 ตัวอย่ำง และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 33 ตัวอย่ำง วิเครำะห์แร่ธำตุตัวอย่ำงละ 13 รำยกำร เป็นแร่ธำตุที่มีค่ำมำตรฐำน

ก�ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 199 (พ.ศ. 2543) จ�ำนวน 9 รำยกำร ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม 

ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  สำรหนู  ไนเตรต ฟลูออไรด์  และไม่มีค่ำมำตรฐำนก�ำหนด  4  รำยกำร  ได้แก่  แคลเซียม 

แมกนีเซียม  โซเดียม  และโพแทสเซียม  ผลวิเครำะห์พบว่ำ  ปริมำณสูงสุดของแร่ธำตุที่มีค่ำมำตรฐำน  ได้แก่  ตะก่ัว 

แคดเมยีม ทองแดง โครเมียม แมงกำนสี นกิเกลิ สำรหน ูไนเตรต ฟลอูอไรด์ เท่ำกบั 0.009, 0.005, 0.1, น้อยกว่ำ 0.01, 

0.072, 0.02, 0.006, 18.0 และ 0.91 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล�ำดับ มีน�้ำแร่จ�ำนวน 5 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 9.3) ซึ่งเป็นน�้ำแร่

น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ (เยอรมนี ฝรัง่เศส และอิตำล)ี ทีม่คุีณภำพผิดมำตรฐำน คือ พบแคดเมยีมสงูกว่ำ 0.003 มลิลกิรมั

ต่อลิตร (พบเฉลีย่ 0.005 มิลลกิรมัต่อลติร)  น�ำ้แร่ทีพ่บตะกัว่ปรมิำณสงูใกล้กบัค่ำมำตรฐำน คอื 0.009 มลิลกิรมัต่อลติร 

เป็นน�้ำแร่น�ำเข้ำจำกไต้หวัน    และที่พบนิกเกิลปริมำณสูงเท่ำกับค่ำมำตรฐำน  คือ  0.02  มิลลิกรัมต่อลิตร  เป็นน�้ำแร่ท่ี 

น�ำเข้ำจำกเยอรมน ี2 ตวัอย่ำง ส่วนปรมิำณ แคลเซยีม แมกนเีซยีม โซเดยีม และโพแทสเซยีม ทีพ่บสงูสดุ คอื 242, 116, 

324 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล�ำดับ ผลกำรตรวจวิเครำะห์น�้ำแร่และค่ำมำตรฐำน (ตำรำงที่ 2)

ตารางที่ 2  ปริมำณสูงสุดของแร่ธำตุที่ตรวจพบจำกตัวอย่ำงทั้งหมด 54 ตัวอย่ำง

    ปริมำณสูงสุด (mg/L)
  แร่ธำตุ    ค่ำมำตรฐำน*(mg/L)
    ในประเทศ  ต่ำงประเทศ

ตะกั่ว   0.006  0.009  ไม่เกิน 0.01

แคดเมียม   <0.002  0.005  ไม่เกิน 0.003

ทองแดง   0.01  0.10  ไม่เกิน 1

โครเมียม   <0.01  <0.01  ไม่เกิน 0.05

แมงกำนีส   0.003  0.072  ไม่เกิน 2

นิกเกิล  0.01  0.02  ไม่เกิน 0.02

สำรหนู   0.003  0.006  ไม่เกิน 0.05

ไนเตรต  18.0  16.0  ไม่เกิน 50

ฟลูออไรด์   0.63  0.91  มำกกว่ำ 1 (มีค�ำเตือน)

แคลเซียม   65  242  -

แมกนีเซียม   26  116  -

โซเดียม   151  324  -

โพแทสเซียม   7.7  25  -

*ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 199 (พ.ศ. 2543)
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จ�ำนวนตัวอย่ำงที่พบแร่ธำตุต่ำงๆ  ในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  (ตำรำงที่  3  และ

ตำรำงที่ 4)

ตารางที่ 3  จ�ำนวนตัวอย่ำงที่พบแร่ธำตุต่ำงๆ ในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ 21 ตัวอย่ำง

    แหล่งผลิต  ตะกั่ว   แคดเมียม   โครเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  สำรหนู  ไนเตรต
(จ�ำนวนตัวอย่ำง) 

อยุธยำ (1)  1  -  -  -  1  1  1  1
ปทุมธำนี (7)  4  2  -  1  5  -  7  1
ตำก (2)  1  2  -  2  2  1  2  2
สิงห์บุรี (2)  1  1  1  1  1  -  -  2
เชียงใหม่ (1)  1  1  1  1  1  1  1  1
เชียงรำย (1)  -  -  -  1  1  -  -  1
บุรีรัมย์ (2)  1  -  1  2  2  2  -  2
กำญจนบุรี (2)  1  -  -  2  2  -  2  1
สุรำษฎร์ธำนี (2)  -  -  -  1  1  -  2  1
ระนอง (1)  -  -  1  1  1  -  1  1

รวม (21)  10  6  4  12  17  5  16  13

ตารางที่ 4 จ�ำนวนตัวอย่ำงที่พบแร่ธำตุต่ำงๆ ในน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 33 ตัวอย่ำง

    แหล่งผลิต  ตะกั่ว   แคดเมียม   โครเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  สำรหนู  ไนเตรต
(จ�ำนวนตัวอย่ำง) 

ฝรั่งเศส (6)  5  5  3  5  6  3  6  5 
เยอรมนี (5)  2  3  4  4  5  4  2  4
อิตำลี (6)  3  5  5  4  5  2  4  6
ญี่ปุ่น (1)  -  -  -  -  1  -  1  1
อินโดนีเซีย (1)  1  -  1  -  1  -  1  1
ไต้หวัน (1)  1  -  -  -  1  -  -  1
นอร์เวย์ (1)  1  -  -  -  1  -  1  1
โซวำเนีย (1)  -  1  1  1  1  -  1  1
ออสเตรเลีย (2)  1  -  1  -  1  1  1  2
แคนำดำ (1)  -  -  -  1  1  -  1  -
เกำหลี (4)  1  -  1  1  4  1  4  4
อังกฤษ (1)  -  1  -  -  -  -  -  1
ไอซ์แลนด์ (1)  1  -  -  -  -  -  -  - 
สเปน (2)  -  -  1  -  -  -  1  2

รวม (33)  16  15  17  16  27  11  23  29

ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ทองแดง แมงกำนีส นิกเกิล สำรหนู และไนเตรต ส่วนใหญ่ตรวจไม่พบ หรือพบ 

น้อยกว่ำ LOQ โดยพบแร่ธำตเุหล่ำน้ีในน�ำ้แร่ท่ีผลติในประเทศคดิเป็นร้อยละ 38.5, 28.6, 20.0, 42.9, 38.6, 31.2, 41.0 

และ 31.0 ตำมล�ำดับ และพบในน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 61.5, 71.4, 80.0, 57.1, 61.4, 68.8, 

59.0 และ 69.0 ตำมล�ำดับ
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ส�ำหรบัแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดยีม และโพแทสเซยีม น�ำ้แร่ทีผ่ลติในประเทศ บำงตวัอย่ำงไม่พบแคลเซยีม

และแมกนีเซียม แต่พบโซเดียมและโพแทสเซียมทุกตัวอย่ำง น�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศพบแคลเซียม แมกนีเซียม 

โซเดียม และโพแทสเซียมทุกตัวอย่ำง โดยเฉพำะน�้ำแร่ที่มำจำกฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตำลี จะมีแร่ธำตุเหล่ำนี้สูงมำก 

(ตำรำงที่ 5)

ตารางที่ 5  ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแร่ธำตุ 4 รำยกำร จ�ำแนกตำมแหล่งผลิต

    แหล่งผลิต  ปริมำณแร่ธำตุ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

(จ�ำนวนตัวอย่ำง)  แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม  โพแทสเซียม

ในประเทศ (21)

อยุธยำ (1)

ปทุมธำนี (7)

ตำก (2)

สิงห์บุรี (2)    

เชียงใหม่ (1)

เชียงรำย (1)

บุรีรัมย์ (2)

กำญจนบุรี (2)

สุรำษฎร์ธำนี (2)

ระนอง (1)

ต่างประเทศ (33)

ฝรั่งเศส (6)

เยอรมนี (5)

อิตำลี (6)

ญี่ปุ่น (1)

อินโดนีเซีย (1)

ไต้หวัน (1)

นอร์เวย์ (1)

โซวำเนีย (1)

ออสเตรเลีย (2)

แคนำดำ (1)

เกำหลี (4)

อังกฤษ (1)

ไอซ์แลนด์ (1)

สเปน (2)

30

<0.5-19

48-50

0.5-36

65

ไม่พบ

2.1-3.5

ไม่พบ-<0.5

ไม่พบ-<0.5

16

13-166

46-242

33-163

27

3.9

1.7

4.0

63

8.5

11

0.9-28

17

2.9

8.4-60

9.2

0.1-7.7

25-26

0.1-7.0

8.3

ไม่พบ

14-15

0.1-0.1

ไม่พบ-0.5

0.3

5.2-84

4.5-116

6.5-54

9.8

2.8

0.5

1.0

20

6.2

1.5

0.4-3.6

4.4

0.9

2.0-27

134

104-178

47-57

110-151

13

4.6

13-32

0.9-1.6

55-67

65

4.9-151

4.0-324

0.9-33

31

6.3

2.7

6.8

8.1

11

3.6

4.6-15

11

11

4.5-5.4

1.9

0.8-3.9

1.6-2.2

1.8-3.4

1.8

0.8

2.5-3.6

0.7-1.4

1.2-7.7

4.9

1.4-11

1.8-25

0.6-3.8

5.8

1.6

0.3

1.0

1.5

1.7

1.3

0.8-2.6

1.3

0.9

0.1-2.6
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คุณภาพและความปลอดภัยของน�้าแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�าเข้าจากต่างประเทศ
เมือ่ทดสอบควำมถีข่องจ�ำนวนตวัอย่ำงทีพ่บและไม่พบตะกัว่ แคดเมยีม โครเมยีม ทองแดง นกิเกลิ แมงกำนสี 

สำรหนู  ไนเตรต  ในน�้ำแร่ท่ีผลิตในประเทศและน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศด้วยสถิติ  Pearson  Chi-Square 
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 (ส�ำหรับฟลูออไรด์ไม่ทดสอบเนื่องจำกผลกำรตรวจวิเครำะห์พบน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร)
กรณีแมงกำนีส และไนเตรต หลังจำกกำรทดสอบด้วย Pearson Chi-Square พบมีค่ำคำดหวังน้อยกว่ำ 5 จึงใช้สถิติ 
Fisher’s Exact Test ผลกำรทดสอบควำมถี่ของจ�ำนวนตัวอย่ำงที่พบตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง แมงกำนีส นิกเกิล 
และสำรหนไูม่แตกต่ำงกนั (p–value>0.05) แสดงว่ำโอกำสพบแร่ธำตเุหล่ำนีใ้นน�ำ้แร่ทีผ่ลติในประเทศและทีน่�ำเข้ำจำก 
ต่ำงประเทศมีเท่ำๆ กัน กรณีโครเมียมและไนเตรต พบว่ำแตกต่ำงกัน (p–value<0.05) แสดงว่ำมีโอกำสพบโครเมียม
และไนเตรตในน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ (ตำรำงที่ 6)

ตารางที่ 6 ผลกำรทดสอบควำมถี่ของจ�ำนวนตัวอย่ำงที่พบแร่ธำตุต่ำงๆ จ�ำแนกตำมแหล่งผลิต

    แหล่งผลิต  ตะกั่ว  แคดเมียม  โครเมียม  ทองแดง  แมงกำนีส  นิกเกิล  สำรหนู  ไนเตรต
(จ�ำนวนตัวอย่ำง)  พบ  พบ  พบ  พบ  พบ  พบ  พบ  พบ

ในประเทศ (21)  10  6  4  12  17  5  16  13
ต่ำงประเทศ (33)  16  15  17  16  27  11  23  29
รวม (54)  26  21  21  28  44  16  39  42

p–value  0.951  0.215  0.029  0.535  1.0  0.455  0.604  0.042

เมื่อทดสอบปริมำณแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม ในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศด้วยสถติ ิMann-Whitney U ทีร่ะดบันยัส�ำคัญ 0.05  ผลกำรทดสอบพบปรมิำณแคลเซยีม แมกนเีซยีม 
และโซเดียม  ในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศแตกต่ำงกัน  (p–value<0.05)  โดยน�้ำแร่ที่ผลิต 
ในประเทศมปีรมิำณแคลเซยีมและแมกนเีซยีมต�ำ่กว่ำน�ำ้แร่ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศแต่มโีซเดยีมสงูกว่ำ ส�ำหรบัปรมิำณ
โพแทสเซียมในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศไม่แตกต่ำงกัน (p–value>0.05) (ตำรำงที่ 7)

ตารางที่  7  ล�ำดับที่เฉลี่ย  (mean  rank) และผลกำรทดสอบปริมำณแคลเซียม แมกนีเซียม  โซเดียม  โพแทสเซียม 
จ�ำแนกตำมแหล่งผลิต

  แหล่งผลิต  แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม  โพแทสเซียม

ในประเทศ  16.1    18.8   36.4  29.4
ต่ำงประเทศ  31.3  31.0  21.8  26.3
p-value   0.001  0.005  0.001  0.478

วิจารณ์

จำกผลกำรส�ำรวจคณุภำพน�ำ้แร่ท่ีผลิตในประเทศและทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ไม่พบแร่ธำตใุดเกนิค่ำมำตรฐำน 
ยกเว้นแคดเมยีม จ�ำนวน 5 ตวัอย่ำง ทุกตวัอย่ำงมีค่ำควำมเป็นกรด (pH 5-6) แคดเมยีมเป็นแร่ธำตหุรอืโลหะทีม่กัปะปน
กับแร่ธำตุสังกะสี ตะกั่ว และทองแดง แคดเมียมที่บริสุทธิ์จะอ่อน มีสีเงิน-ขำว แคดเมียมใช้ในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ 
เม็ดสี  หรือใช้ในกำรเคลือบ  และกำรทำสี  และใช้ในกำรคงตัวของพลำสติก(4)  กำรปนเปื้อนในน�้ำดื่มอำจมีสำเหตุจำก 
ควำมไม่บริสุทธิ์ของสังกะสีท่ีใช้เคลือบ  หรือมีแคดเมียมในสีเคลือบฝำโลหะหรือเป็นส่วนผสมของเม็ดสีที่ใช้ผลิต
ขวดและฝำพลำสติก  หรือปนเปื้อนจำกกำรบัดกรีของโลหะที่ใช้เชื่อมต่อ  มีรำยงำนจำก  The New York Times(15) 
ฉบับวันที่  5  มิถุนำยน  2010  ว่ำได้มีกำรเรียกเก็บแก้วที่มีรูปพื้นกำร์ตูนของ McDonald  ในกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
หลังพบว่ำมกีำรปนเป้ือนของแคดเมียมท่ีใช้เป็นส่วนผสมของเมด็ส ีจำกข้อมลูนีผู้้ผลติควรศกึษำว่ำกระบวนกำรผลติ เช่น 
กำรเตมิก๊ำซซึง่ท�ำให้น�ำ้แร่มคีวำมเป็นกรด วสัดภุณัฑ์ทีใ่ช้ในกำรบรรจ ุสิง่เหล่ำนีอ้ำจมผีลต่อคุณภำพของน�ำ้แร่ อย่ำงไรกต็ำม 
ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เดิมวิเครำะห์ซ�้ำอีก  3  ครั้ง  แต่ละครั้งเก็บห่ำงกัน  3-4  เดือน  ผลวิเครำะห์ซ�้ำตรวจ 
ไม่พบแคดเมียมในตัวอย่ำงทั้งหมด 

คุณภำพน�้ำแร่ธรรมชำติที่ใช้ส�ำหรับกำรบริโภคมีกำรควบคุมที่แตกต่ำงกัน  กล่ำวคือ  สหภำพยุโรป(16) 
ก�ำหนดว่ำน�้ำแร่ธรรมชำติที่ฉลำกระบุว่ำมีแคลเซียม  แมกนีเซียม  หรือโซเดียม  ต้องมีปริมำณแร่ธำตุเหล่ำนี้
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มำกกว่ำ    150,  50  และ  200  มิลลิกรัมต่อลิตร  ตำมล�ำดับ  แต่มำตรฐำนของประเทศไทย(1) และมำตรฐำนอำหำร

ระหว่ำงประเทศ  (Codex)(17)  ไม่ได้ก�ำหนดไว้  ดังนั้นหำกมีกำรทบทวนให้ก�ำหนดปริมำณขั้นต�่ำของแร่ธำตุที่จ�ำเป็น 

ต่อร่ำงกำยและควบคุมฉลำกให้ระบุข้อควำมเกี่ยวกับแร่ธำตุเหล่ำนี้ให้ถูกต้อง  จะท�ำให้ผู้บริโภคได้ซื้อน�้ำแร่ท่ีมีคุณค่ำ 

สมรำคำ ส�ำหรบัแร่ธำตทุีเ่ป็นอนัตรำยและแร่ธำตทุีร่่ำงกำยต้องกำรน้อย มเีกณฑ์ก�ำหนดทีค่ล้ำยคลงึกนัต่ำงกนัทีป่รมิำณ

สำรหน ูและแมงกำนสี ซึง่มำตรฐำนของ (Codex) และของสหภำพยโุรปจะก�ำหนดให้พบปรมิำณสำรหนไูด้ไม่เกนิ 0.01 

มลิลิกรัมต่อลติร เท่ำกนั แมงกำนสี ไม่เกนิ 0.4 และ 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร ตำมล�ำดบั  ซึง่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนของประเทศไทย

ที่ก�ำหนดไว้ที่ 0.05 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตรตำมล�ำดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำในแง่ของกำรคุ้มครองผู้บริโภคมำตรฐำนของ 

ต่ำงประเทศให้ควำมส�ำคัญและมีควำมชัดเจนมำกกว่ำ

กำรแสดงฉลำกเป็นเรื่องส�ำคัญ  เมื่อพิจำรณำและเปรียบเทียบข้อก�ำหนดมำตรฐำนน�้ำแร่ธรรมชำติ 

ของประเทศไทยกับบำงประเทศ  เช่น  ประเทศอังกฤษ(18)  ที่ระบุว่ำน�้ำแร่ธรรมชำติจำกแหล่งน�้ำแร่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง 

ที่เป็นแหล่งเดียวกัน  ไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้ชื่อทำงกำรค้ำมำกกว่ำหนึ่งชื่อ  แต่มำตรฐำนของประเทศไทย  ไม่ได้

มีข้อก�ำหนดที่ชัดเจน  ท�ำให้น�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศมีหลำยยี่ห้อทั้งที่มำจำกแหล่งก�ำเนิดเดียวกัน  เช่น  จังหวัด

ปทุมธำนี  7  ยี่ห ้อ  ตำก  2  ยี่ห ้อ  สุรำษฎร์ธำนี  2  ยี่ห ้อ  กำรที่ผู ้ผลิตรำยเดียวแต่มีหลำยยี่ห ้อก็เพื่อหวังผล 

ทำงกำรตลำด  บำงยี่ห้อก็จ�ำกัดอยู่เฉพำะพื้นที่กำรขำย  หรือมีกำรแจกฟรีตำมสถำนีบริกำรน�้ำมัน  ท�ำให้ผู้บริโภคเกิด

ควำมสบัสนไม่เหน็คณุค่ำของน�ำ้แร่ และไม่รูว่้ำน�ำ้แร่ทีแ่ท้จรงิควรมำจำกแหล่งก�ำเนดิตำมธรรมชำต ิถ้ำก�ำหนดน�ำ้แร่ให้มี

แหล่งทีม่ำชดัเจน แต่ละแหล่งก�ำเนดิมีเพยีงยีห้่อเดยีว ให้ผูบ้รโิภคได้ตดัสนิใจซือ้น�ำ้แร่ทีค่งลกัษณะตำมธรรมชำต ิดงันัน้ 

จะเห็นได้ว่ำมำตรฐำนของประเทศอังกฤษให้ควำมส�ำคัญของแหล่งก�ำเนิดมำก  เพรำะแหล่งก�ำเนิดเป็นลักษณะเฉพำะ 

ทีบ่่งบอกถงึปรมิำณแร่ธำต ุคณุลักษณะทำงกำยภำพ  และควำมปลอดภยัทำงจลุชีววทิยำของแหล่งน�ำ้แร่นัน้ๆ ซึง่คณุสมบตัิ 

เหล่ำนี้ท�ำให้น�้ำแร่แตกต่ำงจำกน�้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิททั่วไป

นอกจำกน้ียังพบว่ำน�้ำแร่ในประเทศส่วนใหญ่ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเช้ือโรค  มีรำยงำนประเมินควำมเสี่ยง 

ต่อสุขภำพจำกโบรเมตในน�้ำดื่มบรรจุขวดและน�้ำแร่ธรรมชำติ(19) ได้ศึกษำและส�ำรวจโบรเมตในน�้ำแร่ธรรมชำติ จ�ำนวน 

54  ตัวอย่ำง  พบโบรเมตในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศสูงเกินเกณฑ์ WHO  12  ตัวอย่ำง  (<3-116  ไมโครกรัมต่อลิตร)  

ส่วนน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำสูงเกินเกณฑ์ WHO  เล็กน้อย  2  ตัวอย่ำง  ซึ่งบ่งช้ีถึงกำรใช้โอโซนในกำรฆ่ำเช้ือโรคในน�้ำแร่ท่ีผลิต 

ในประเทศ

เม่ือเปรยีบเทียบกบักำรศกึษำคณุภำพน�ำ้แร่ในปี พ.ศ. 2535(20) ซึง่มกีำรตรวจคณุภำพน�ำ้แร่จ�ำนวน 82 ตวัอย่ำง 

เป็นน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  พบแคดเมียมเกินมำตรฐำน  คิดเป็นร้อยละ  3.84  ในตัวอย่ำง

น�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและพบแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ฟลูออไรด์ ไนเตรตเกินมำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 8.9, 1.8, 

3.6, 1.8 และ 3.6 ตำมล�ำดับ ในตัวอย่ำงน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ในครั้งนี้พบว่ำคุณภำพน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ

และที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศดีขึ้นและเป็นไปตำมมำตรฐำน  ยกเว้นแคดเมียมที่ยังคงต้องเฝ้ำระวังโดยเฉพำะในน�้ำแร ่

ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ส�ำหรับปริมำณแร่ธำตุที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม

ในน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศสูงกว่ำน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ  แต่กำรศึกษำครั้งนี้เมื่อวิเครำะห์ด้วยหลักสถิติพบว่ำ 

ปริมำณโซเดียมในน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศสูงกว่ำน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

โซเดียมเป็นแร่ธำตุที่มีควำมส�ำคัญเป็นตัวแลกเปลี่ยนอิออนของเซลล์ในร่ำงกำย  เป็นส่วนส�ำคัญของระบบ 

กำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อ(21)  เมื่อรวมกับคลอไรด์จะอยู่ในรูปของเกลือ  ร่ำงกำยได้รับเกลือจำกอำหำรหลำยชนิด  เช่น  

เครื่องปรุงรส อำหำรส�ำเร็จรูป อำหำรปรุงรส อำหำรทะเล เป็นต้น ร่ำงกำยควรได้รับโซเดียมน้อยกว่ำ 2,300 มิลลิกรัม

ต่อวัน  แต่ผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ  51  ปี  ควรได้รับ  1,500  มิลลิกรัมต่อวัน(22) อย่ำงไรก็ตำมปริมำณที่พบโซเดียมในน�้ำ 

น้อยมำกเมื่อเทียบกับโซเดียมที่มีอยู่ในอำหำร



Kannika  JittiyossaraQuality and Safety of Local and Imported Natural Mineral Water  and Kanya  Puksun

202 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2557

น�้ำมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย  แร่ธำตุหรือเกลือแร่ที่อยู่ในน�้ำร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมและน�ำไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว 

รำคำของน�้ำแร่ท่ีผลิตในประเทศไม่แตกต่ำงจำกน�้ำบริโภคปิดสนิท  ท�ำให้น�้ำแร่เป็นที่นิยม  แต่น�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำก 

ต่ำงประเทศมีรำคำสูง  ถ้ำเปรียบเทียบด้ำนรำคำในปริมำณที่เท่ำกันน�้ำแร่ในประเทศจะมีรำคำ  8-15  บำทต่อขวด 

น�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะมีรำคำตั้งแต่  25-140  บำทต่อขวด  แพงกว่ำน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศ  3-10  เท่ำ 

รำคำน�้ำแร่ซึ่งแตกต่ำงกันมำก  ข้ึนกับแหล่งผลิตและต้นทุนในกำรขนส่ง  โดยเฉพำะน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

แต่น�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ  เช่น  มีค่ำขวด  กำรขนส่งแต่ไม่ต้องเสียภำษีน�ำเข้ำ  เป็นต้น  อย่ำงไร

ก็ตำมปริมำณแร่ธำตุที่จ�ำเป็นหรือแร่ธำตุที่เป็นอันตรำยที่ร่ำงกำยได้รับไม่ได้มำจำกน�้ำเพียงอย่ำงเดียว  อำจได้รับจำก 

สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพำะจำกอำหำร น�้ำแร่ยังคงมีประโยชน์แต่กำรดื่มน�้ำแร่เป็นประจ�ำหรือดื่มเพื่อแทน 

น�้ำบริโภคฯ ควรพิจำรณำปริมำณเกลือแร่ที่มีในน�้ำด้วย

สรุป

คุณภำพน�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศและที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีควำมปลอดภัย กำรบริโภค

น�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นประจ�ำมีโอกำสได้รับแร่ธำตุโครเมียมและไนเตรตมำกกว่ำกำรบริโภคน�้ำแร่ที่ผลิต 

ในประเทศ แต่น�้ำแร่ที่ผลิตในประเทศมีปริมำณแคลเซียมและแมกนีเซียมต�่ำกว่ำน�้ำแร่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

ข้อมลูท่ีได้จำกกำรศกึษำครัง้น้ีสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรเฝ้ำระวงัอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรบรโิภคน�ำ้แร่ เพือ่เป็นแนว

ในกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำแร่ ตั้งแต่กำรเลือกแหล่งของน�้ำแร่ ปรับกระบวนกำรผลิต กำรเลือกใช้วัสดุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 

เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อน�ำไปปรับปรุงมำตรฐำนน�้ำแร่ของประเทศต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนำงลัดดำวัลย์  โรจนพรรณทิพย์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร ที่ให้กำร

สนับสนุนงำนวิจัยนี้  นำงสำวทิพวรรณ    นิ่งน้อย    ผู้เช่ียวชำญด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร  ที่ให้ค�ำปรึกษำ  แนะน�ำ  

ท�ำให้กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ABSTRACT  Natural mineral water  is water obtained directly from natural or drilled sources from 
underground water.  It  is  normally  rich  in  some  kinds  of mineral  known  to  be  beneficial  to  health. 
The  concentration  of minerals  depends  on  the  location  of  the  sources.  It  is  categorized  as  food  and  
regulated by the Ministry of Public Health. Increasing brands of both  locally produced and imported 
products in markets indicate the increasing acceptance by consumer in Thailand. Although it is normally 
bottled at source, it may be contaminated naturally or by industrial activities. Therefore in the fiscal 
year B.E. 2556, the Bureau of Quality and Safety of Food conducted a study on the quality and safety of 
mineral water distributed in Thailand. The total of 54 samples (21 locally produced and 33 imported) was 
analyzed for 13 minerals and trace elements. These were Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, As, No3 and F which 
are regulated because they can be harmful to health and Ca, Mg, Na and K which are not regulated but 
essential to health. The analytical techniques used for analysis were AAS and IC. The results showed 
that 90.7% of the samples complied with the regulations and 9.3% (5 imported samples) did not comply 
due to the levels of cadmium which exceeded the standard limit of 0.003 mg/L. The data were analyzed 
statistically. With Pearson Chi-Square and Fisher Exact Test, the results showed that at α =0.05 there 
was no significant difference between the numbers of local and imported samples containing Pb, Cd, Cu, 
Mn, Ni, and As. For Cr and No3, the number of imported samples were significantly higher than the 
local products. With Mann-Whitney U test at α =0.05, it was found that the local products contained 
lower levels of Ca and Mg but higher Na. For K, no significant difference was observed. In conclusion, 
the quality and safety of both local and imported natural mineral water complied with the regulation. 
For Cd, monitoring should be carried out, especially in imported products, to protect the consumers and 
to facilitate the enforcement of the regulation. 


