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บทคดัย่อ 

ในการศกึษาครัง้นี้ได้ทําการศกึษาถึงคุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชวีวทิยาของน้ําดื่มบรรจุขวดชนิด

พลาสติกใสและพลาสตกิขุ่นที่จําหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา จํานวน 33 ตวัอย่าง โดยมขีวดพลาสติกใส 25 

ตวัอย่าง และขวดพลาสตกิขุ่น 8 ตวัอย่าง จากผลการศกึษาพบว่าตวัอย่างน้ําดื่มบรรจุขวดทัง้หมดมคี่าความเป็นกรด-

ด่าง อยู่ในช่วง 6.26±0.00 - 8.01±0.00 และมคี่าของแขง็ละลายน้ําทัง้หมดเท่ากบั 7.00±0.00 - 144.00±0.00 มลิลกิรมั

ต่อลติร ส่วนฉลากบนของน้ําดืม่บรรจุขวดทัง้หมดมกีารระบุชือ่บรษิทัและสถานทีผ่ลติและพบว่ามปีรมิาณแบคทเีรยีกลุ่ม

โคลิฟอร์ม และแบคทเีรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 1.8 MPN/100 ml และตรวจไม่พบ Escherichia coli ในทุก

ตวัอย่าง  พบแบคทเีรยีกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทัง้หมดในปรมิาณ 1.50±0.35 - 6.76±1.35x101 CFU/ml  ดงันัน้ผลประเมนิ

คุณภาพของน้ําดื่มบรรจุขวดทัง้ชนิดพลาสตกิใสและพลาสตกิขุ่นทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาตามมาตรฐานน้ํา

ดืม่ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิททีก่าํหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยพบว่า  ผ่านมาตรฐานน้ําดืม่ในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยทางด้านคุณภาพทางด้านกายภาพบางส่วนและ    

จุลชวีวทิยาเท่ากบัรอ้ยละ 87.50 และ 100 ตามลาํดบั 
 

คาํสาํคญั : น้ําดืม่บรรจุขวดชนิดขวดใส คุณภาพทางกายภาพ แบคทเีรยีโคลฟิอรม์ ฟีคลัโคลฟิอรม์ E. coli 
 

Abstract 

In this study, the examination physical and microbiological qualities of 3 3  samples which were 2 5 

and 8  samples of clear and opaque bottled drinking water distributed in Ayutthaya Province, respectively. The 

results showed that pH and total dissolved solid (TDS) of tested samples were in a range of 6 . 2 6 ± 0 . 0 0  - 

8.01±0.00 and 7.00±0.00 - 144.00±0.00 mg/l, respectively. All of bottled drinking water labels consisted of 

company name and place of production. Coliform bacteria and fecal coliform bacteria of water samples were 

less than 1 . 8  MPN/100  ml, but Escherichia coli was not found in all sample. Total heterotrophic bacteria was 

found in a range of 1.50±0.35 - 6.76±1.35x101 CFU/ml. After quality assessment of clear and opaque plastic 

bottled drinking water samples distributed in Ayutthaya Province based on the standard for drinking water in 

sealed container set by Ministry of Public Health of Thailand was investigated, the samples met the standards 

of some physical and microbiological qualities for 87.50% and 100% respectively. 
 

Keywords: Clear bottled drinking water; Physical Quality; Coliform bacteria; Fecal coliform bacteria; E. coli 
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บทนํา  

ปจัจุบนัน้ําดื่มบรรจุขวดปิดสนิทเป็นแหล่งน้ํา

สําหรบัอุปโภคได้ดทีี่สุดโดยเฉพาะอย่างยิง่นักท่องเที่ยว   

เนื่ องจากน้ําดื่มบรรจุขวดปิดสนิทนั ้นจะมีมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพของน้ําดืม่ โดยประเทศไทยกม็มีาตรฐาน

ควบคุมกําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกําหนดให้มี

คุณภาพทางด้านจุลชวีวทิยา ได้แก่ กําหนดให้มปีรมิาณ

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์ม  น้อยกว่ า  1.8 MPN/100 ml และตรวจไม่พบ 

Escherichia coli เนื่องจากแบคทเีรยีกลุ่มฟีคลัโคลฟิอร์ม 

และ E. coli เป็นดัชนีที่จะบ่งชี้ถึงความสกปรกของน้ํา 

เนื่องจากมแีบคทเีรยีหลายชนิดที่ก่อให้เกดิโรคเกี่ยวกบั

ทางเดนิอาหาร เช่น ไทฟอยด์ บดิ และอหวิาตกโรค ซึ่ง

สามารถตรวจพบไดใ้นอุจจาระ เมือ่ถูกขบัถ่ายปนเป้ือนลง

สู่แหล่งน้ํา และจะมผีลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ [1] จึง

ทําให้ต้องตระหนักถึงความปลอดภยัจากการดื่มน้ํายี่ห้อ

นัน้ๆ น้ําดื่มหรือน้ําที่ใช้ในการทําอาหารมกีารปนเป้ือน

ด้วยจุลินทรีย์อาจจะทําให้เกิดโรคเพิ่มมากขึ้น [2] แต่

อย่างไรกต็ามพบว่า ในประเทศสหรฐัอเมรกิามน้ํีาดืม่บรรจุ

ขวดมากกว่า 700 ยีห่อ้แต่พบว่าเมือ่ทําการตรวจคุณภาพ

น้ําดื่มบรรจุขวดมากกว่า 1,000 ขวด พบว่าร้อยละ 25 

ของน้ําดื่มบรรจุขวดเป็นเพยีงการนําน้ําประปามาใส่ขวด

และปรบัปรุงคุณภาพเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ [3] การศกึษา

คุณภาพของน้ําดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย โดยดุษณี 

สุทธปรียากุล และคณะ [4] พบว่าน้ําดื่มบรรจุขวดพบ

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากกว่าน้ําประปา โดยพบว่า

ปริมาณแบคทีเรียทัง้หมด (Heterotrophic plate count, 

HPC) ทีเ่กนิมาตรฐานในตวัอย่างน้ําประปาเพยีงรอ้ยละ 2 

แต่ในน้ําดืม่บรรจุขวดกลบัสงูถงึรอ้ยละ 97  

นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดืม่บรรจุ

ขวดทางด้านจุลชวีวทิยาแลว้นัน้  การตรวจสอบทางดา้น

เคมกี็มคีวามสําคญัเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า

ความเป็นกรด-ด่างและค่าของแข็งละลายน้ําทัง้หมด 

เนื่องจากเป็นปจัจัยที่บ่งชี้ถึงความเหมาะสมของน้ําดื่ม

บรรจุขวดเพื่อการจําหน่ายและการบรโิภคต่อไป โดยค่า

ความเป็นกรด-ด่างมีความสําคัญต่อระบบในร่างกาย

มนุษย์ซึง่ค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหารทีม่นุษยบ์รโิภค

นัน้มคี่าค่อนขา้งตํ่า ซึ่งอาจจะนําไปสู่การทําใหเ้กดิโรคได ้

ซึ่งหากน้ําดึ่มมปีระจุบวกสูงก็จะส่งเสริมการเกิดอนุมูล

อสิระของร่างกาย ในขณะเดยีวกนัน้ําดื่มมปีระจุเป็นลบจะ

ทําให้เกดิการต้านอนุมูลอิสระแทน [5] ส่วนค่าของแขง็ที่

ละลายน้ําทัง้หมดจะรวมไปถึงไอออน แร่ธาตุ เกลอื หรอื

โลหะที่ละลายน้ํา ซึ่งสารต่าง ๆ เหล่านี้บางชนิดอาจ

ก่อใหเ้กดิโทษไดถ้้ามกีารปนเป้ือนในปรมิาณทีสู่ง โดยค่า

ของแขง็ละลายน้ําทัง้หมดนี้จะบ่งบอกถงึความบรสิุทธิข์อง

น้ําและคุณภาพของน้ําและระบบการผลติน้ํานัน่เอง 

ใ น ก า ร ศึกษ า ค รั ้ง นี้ จึ ง ไ ด้ ทํ า ก า ร ศึกษ า             

ถงึมาตรฐานคุณภาพของน้ําดืม่บรรจุขวดชนิดพลาสตกิใส

และพลาสติกขุ่นทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยา           

ที่จําหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจ                

สอบคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวดปิดสนิท เนื่องจากจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดท่ อง เที่ยวที่สํ าคัญ                 

ทีสุ่ดจงัหวดัหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติ เนื่ อ งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น              

จงัหวดัที่มศีลิปวฒันธรรมที่งดงามมาตัง้แต่อดตีกาล โดย

การตรวจปรมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอร์ม ฟีคลัโคลฟิอร์ม

และ E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่กําหนดตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการทําให้มี

ขอ้มลูพื้นฐานทางด้านมาตรฐานคุณภาพของน้ําดื่มบรรจุ

ขวดชนิดพลาสตกิใสและพลาสตกิขุ่นทีจ่าํหน่ายในจงัหวดั

พระนครศรอียุธยา ทาํใหส้ามารถรกัษามาตรฐานหรอืการ

ปรับปรุ งคุณภาพ น้ําดื่ มบรร จุขวดสนิท ในจังหวัด

พระนครศรอียุธยาต่อไป 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีดาํเนินการวิจยั  

1. การจดบนัทึก [6]  

ทําการเก็บตัวอย่างน้ําดื่มบรรจุภาชนะปิด 

ที่จําหน่ายภายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยเก็บน้ํา

ดืม่บรรจุขวด โดยแบ่งขวดพลาสตกิใสจาํนวน 25 ตวัอย่าง 

และพลาสตกิขุน่ 8 ตวัอย่าง จากนัน้ทาํการบนัทกึคุณภาพ

ของตวัอย่างน้ําดื่มบรรจุขวด ไดแ้ก่ รายละเอยีดบนฉลาก 

(ชื่อบริษัท วนัผลิต/หมดอายุ สถานที่ตัง้) ลกัษณะขวด 

ลกัษณะน้ํา ลกัษณะกลิน่ วดัค่าความเป็นกรด-ด่างโดยใช ้

pH meter และวัดค่าของแข็งละลายน้ําทัง้หมดโดยใช้ 

TDS meter โดยทําการทดลอง 3 ซํ้า และแสดงผลเป็น

ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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2. การทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์              

ฟีคลัโคลิฟอรม์ และ E. coli โดยวิธี Most Probable 

Number [7] 

2.1 การทดสอบขัน้แรก (Presumptive 

test) ปิเปตตัวอย่างลงในอาหาร Lauryl Tryptose broth 

(LST) ทีม่คีวามเขม้ขน้ 2 เท่า จํานวน 5 หลอดๆ ละ 10 

ml และปิเปตตวัอย่างลงในอาหาร LST 10 ml ที่มคีวาม

เขม้ขน้ 1 เท่า หลอดละ 1 และ 0.1 ml อย่างละ 5 หลอด 

ตามลําดับ นําไปบ่มเพาะเชื้อที่ อุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส นาน 24 ชัว่ โมง เลือกหลอด LST ที่ เ ป็น

ผลทดสอบเป็นบวก (ขุน่และมกี๊าซใน Durham tube) เพื่อ

นําไปทํา Confirmed test ของโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิ

ฟอรม์ 

2.2 การท ดสอบขัน้ ยืน ยัน  (Confirmed 

test) 

ถ่ายเชื้อจากหลอด LST ที่ให้ผลทดสอบเป็น

บวกลงใน  Brilliant Green Lactose Bile broth (BGLB) 

นําไปบ่มเพาะเชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส นาน 24-

48 ชัว่โมง (แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอร์ม) และนําหลอด LST 

ทีใ่หผ้ลบวกถ่ายเชือ้ลงใน Escherichia coli (EC) medium 

นําไปบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 45.5 องศาเซลเซียสใน 

Water bath นาน 24-48 ชัว่โมง (แบคทเีรยีกลุ่มฟีคลัโคลิ

ฟอร์ม) นับจํานวนหลอด BGLB ที่ให้ผลบวก (ขุ่นและมี

ก๊ าซ ใน  Durham tube) นํ าไปเทียบกับตาราง  Most 

Probable Number (MPN) จะได้ค่า MPN Coliform/100 

ml และนับจํานวนหลอด EC ที่ให้ผลบวก (ขุ่นและมกี๊าซ

ใน Durham tube) นําไปเทียบกบัตาราง MPN จะได้ค่า 

MPN Fecal coliform/100 ml 

2.3 การทดสอบขัน้สมบูรณ์ 

(Completed test) ของ E. coli 

นําหลอด BGLB และ/หรอื EC ทีใ่หผ้ลบวกไป

เขี่ยลงบน Eosin Methylene Blue agar (EMB) บ่มเพาะ

เชื้อทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส นาน 24 ชัว่โมง สงัเกต

ลักษณะโคโลนีเฉพาะของ E. coli มีสีเขียวสะท้อนเงา

โลหะ (Metallic sheen) และนําไปทดสอบยืนยนัโดยใช้ 

IMViC test 

3. การตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม

เฮทเทอโรโทรปทัง้หมดโดยวิธี Heterotrophic Plate 

Count [8] 

ปิเปตตัวอย่างน้ําปริมาตร 0.1 มลิลลิิตร แล้ว

เกลีย่เชือ้ลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ Plate Count Agar (PCA) 

(ทําการทดลองทัง้หมด 3 ซํ้า) จากนัน้นําอาหารเลี้ยงเชื้อ

ไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 24-48 

ชัว่โมง และตรวจนับจํานวนโคโลนี รวมทัง้คํานวณหา

ปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทัง้หมด 

(CFU/ml) ต่อมาทําการคัดแยกเชื้อให้บริสุทธิแ์ละจัด

จาํแนกชนิดโดยใชก้ารทดสอบทางชวีเคมต่ีอไป 
 

ผลการวิจยั 

จากตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของตวัอย่าง

น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสและชนิดพลาสติกขุ่นที่

จาํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา จาํนวน 33 ตวัอย่าง 

พบว่าทุกตัวอย่างที่ศึกษามีการระบุรายละเอียดของ

สถานที่ผลิต ชื่อบรษิัท และวนัผลติ/หมดอายุ บนฉลาก

ของน้ําดืม่บรรจุขวดครบถว้น  ส่วนลกัษณะน้ําดืม่พบว่าใน

ทุกตัวอย่างมลีกัษณะใสและไม่มกีลิ่น (ตารางที่ 1) และ

จากตรวจสอบการทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 

แบคทเีรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม และ E. coli โดยวธิ ีMost 

Probable Number (MPN)  ผลการศึกษาตัวอย่างน้ําดื่ม

บรรจุขวด พบว่าทุกตวัอย่างมปีรมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลิ

ฟอร์มและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มน้อยกว่า 1.8 

MPN/100 ml  และน้ําดืม่ทุกตวัอย่างไมพ่บ E. coli (ตาราง

ที ่2) 

โดยมาตรฐานน้ําดืม่ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทที่

กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) 

เรื่อง น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ

ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กําหนดให้

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มต้องมคี่าน้อยกว่า 1.8 

MPN/100 ml และต้องไม่พบ E. coli ดังนัน้เมื่อประเมิน

จากปรมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอร์มและแบคทเีรยีกลุ่มฟี

คัลโคลิ-ฟอร์ม พบว่าทุกตัวอย่างผ่านมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย  
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

ตารางท่ี 1  คุณภาพบางประการและลกัษณะทางกายภาพของตวัอย่างน้ําดืม่บรรจุขวดชนิดพลาสตกิใสทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง ตชันิดขวด 
ขนาด 

(มล.) 
เมือง/ประเทศท่ีผลิต 
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ต
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โด
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1 ขุน่ 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- - X RO, UV 7.33±0.58 7.61±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

2 ขุน่ 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- - X RO, UV 7.00±0.00 7.60±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

3 ขุน่ 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- - X RO, UV 16.00±0.00 7.32±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

4 ขุน่ 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- - X ไม่ระบุ 138.00±0.58 7.62±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

5 ขุน่ 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- - X ไม่ระบุ 144.00±0.00 7.67±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

6 ขุน่ 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- - X ไม่ระบุ 138.00±0.58 7.78±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

7 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / -  ไม่ระบุ 15.00±0.01 7.01±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., NSF* 

(Independently 

certified) สถาบนั 

NSF International 

US standard) 

8 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / -  ไม่ระบุ 16.00±0.00 6.83±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., NSF 

(Independently 

certified) 

สถาบนั NSF 

International US 

standard) 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) คุณภาพบางประการและลกัษณะทางกายภาพของตวัอยา่งน้ําดืม่บรรจุขวดชนิดพลาสตกิใสทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง ชนิดขวด 
ขนาด 

(มล.) 
เมือง/ประเทศท่ีผลิต 
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9 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / -  ไม่ระบุ 14.00±0.00 6.68±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., NSF 

(Independently 

certified) 

สถาบนั NSF 

International US 

standard) 

10 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / - X RO, UV, Ozone 21.00±0.00 6.68±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, HACCP 

11 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / - X RO, UV, Ozone 21.00±0.00 6.67±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, HACCP 

12 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / - X RO, UV, Ozone 21.00±0.00 6.67±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, HACCP 

13 ใส 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย -/ - X UV, Ozone 34.00±0.00 6.87±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

14 ใส 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย -/ - X UV, Ozone 80.00±0.01 7.17±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

15 ใส 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย -/ - X UV, Ozone 35.00±0.00 7.17±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

16 ใส 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

8.00±0.00 7.24±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, HACCP, 

มอก. 

17 ใส 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

8.00±0.00 7.24±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, HACCP, 

มอก. 

18 ใส 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

8.00±0.00 7.24±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, HACCP, 

มอก. 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) คุณภาพบางประการและลกัษณะทางกายภาพของตวัอยา่งน้ําดืม่บรรจุขวดชนิดพลาสตกิใสทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง ชนิดขวด 
ขนาด 
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19 ใส 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย -/- +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

16.00±0.00 6.28±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

20 ใส 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย -/- +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

17.00±0.00 6.26±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

21 ใส 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย -/- +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

18.00±0.00 6.26±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

22 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย -/- +1  ไม่ระบุ 53.00±0.00 6.75±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

23 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย -/- +1  ไม่ระบุ 53.00±0.00 6.84±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

24 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย -/- +1  ไม่ระบุ 53.00±0.00 6.97±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

25 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / -  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

11.00±0.00 7.00±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, มอก, 

HACCP 

26 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

10.00±0.00 6.97±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, มอก, 

HACCP 

27 ใส 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย / +1  Filtration, RO, 

UV, Ozone 

11.00±0.00 6.96±0.01 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย., GMP, มอก, 

HACCP 

28 ขุน่ 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- -  UV 137.00±0.00 7.70±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

29 ขุน่ 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- -  UV 144.00±0.00 7.92±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

30 ขุน่ 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- -  UV 137.00±0.00 8.01±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) คุณภาพบางประการและลกัษณะทางกายภาพของตวัอยา่งน้ําดืม่บรรจุขวดชนิดพลาสตกิใสทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง ชนิดขวด 
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31 ใส 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- -  ไม่ระบุ 299.00±0.00 7.45±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

32 ใส 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- -  ไม่ระบุ 299.00±0.00 7.44±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

33 ใส 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย -/- -  ไม่ระบุ 299.00±0.00 7.43±0.00 ใส ไม่ม ี ไม่มรีสชาต ิ อย. 

หมายหตุ : +1 มรีอยขดีขว่น, +2 มรีอยขดีขว่นและรอยบุบเลก็น้อย, +3 มรีอยบุบและรอยขดีขว่นมาก, RO; Reverse osmosis, UV; Ultraviolet 

         * เป็นน้ําดืม่รายแรกของประเทศไทยทีร่บัการรบัรองมาตรฐานการผลติของสหรฐัอเมรกิาโดยสถาบนั NSF International 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

ตารางท่ี 2 ปรมิาณแบคทเีรยีของตวัอย่างน้ําดืม่บรรจุขวดทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง ขนาด 

(มล.) 

เมือง/ 

ประเทศท่ีผลิต 

โคลิฟอรม์ 

(MPN/100 ml) 

ฟีคลัโคลิฟอรม์ 

(MPN/100 ml) 

E. coli มาตรฐานน้ําด่ืม 

ภาชนะท่ีปิดสนิท 

1 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

2 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

3 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

4 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

5 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

6 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

7 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

8 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

9 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

10 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

11 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

12 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

13 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

14 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

15 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

16 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

17 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

18 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

19 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

20 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

21 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

22 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

23 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

24 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

25 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

หมายเหตุ : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น้ําบรโิภคภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) ปรมิาณแบคทเีรยีของตวัอย่างน้ําดืม่บรรจุขวดทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง ขนาด 

(มล.) 

เมือง/ 

ประเทศท่ีผลิต 

โคลิฟอรม์ 

(MPN/100 ml) 

ฟีคลัโคลิฟอรม์ 

(MPN/100 ml) 

E. coli มาตรฐานน้ําด่ืม 

ภาชนะท่ีปิดสนิท 

26 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

27 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

28 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

29 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

30 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

31 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

32 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 

33 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1.8 <1.8 ไม่พบ ผา่น 
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ตารางท่ี 3 ปรมิาณแบคทเีรยีกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทัง้หมดของตวัอย่างน้ําดืม่บรรจุขวดทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง 
ขนาด 

(มล.) 
เมือง/ประเทศท่ีผลิต 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทัง้หมด (CFU/ml) 

24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง 

ปริมาณแบคทีเรียทัง้หมด ปริมาณแบคทีเรียแต่ละชนิด ปริมาณแบคทีเรียทัง้หมด ปริมาณแบคทีเรียแต่ละชนิด 

1 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

2 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย 1.62±7.14x101 แบบที ่1= 1.62±7.14x101 1.50±0.35 แบบที ่1= 1.50±0.35 

3 950 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

4 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

5 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

6 800 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

7 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

8 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

11 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

12 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

13 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

14 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

15 550 กรุงเทพฯ/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

16 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

17 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

18 599 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

19 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย <1 - <1 - 

20 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย <1 - <1 - 

21 600 ลพบุร/ี ประเทศไทย <1 - <1 - 

22 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

23 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

24 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย 5.50±3.54 แบบที ่1= 5.50±3.54 6.76±1.35x101 แบบที ่1= 6.76±1.35x101 

25 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

26 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย <1 - <1 - 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) ปรมิาณแบคทเีรยีกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทัง้หมดของตวัอยา่งน้ําดืม่บรรจุขวดทีจ่าํหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย 
 

ตวัอย่าง 
ขนาด 

(มล.) 
เมือง/ประเทศท่ีผลิต 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทัง้หมด (CFU/ml) 

24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง 

ปริมาณแบคทีเรียทัง้หมด ปริมาณแบคทีเรียแต่ละชนิด ปริมาณแบคทีเรียทัง้หมด ปริมาณแบคทีเรียแต่ละชนิด 

27 600 ปทุมธานี/ ประเทศไทย 12.67±2.89 แบบที ่1= 12.67±2.89 5.50±3.53 แบบที ่1= 5.50±3.53 

28 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

29 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

30 810 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

31 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

32 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 

33 500 พระนครศรอียุธยา/ ประเทศไทย <1 - <1 - 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรือ่ง น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 

กาํหนดให ้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากบั 6.5-8.5 

  แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ เท่ากบั น้อยกว่า 1.8 MPN/น้ําบรโิภค 100 มลิลลิติร  

  E. coli เท่ากบั ตรวจไมพ่บ
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

สรปุและวิจารณ์ผล  

จากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา

และลกัษณะอื่นๆ ของน้ําดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใส

และพลาสติกขุ่นที่จําหน่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา

จาํนวน 33 ตวัอย่าง ในครัง้นี้พบว่าทุกตวัอย่างมกีารระบุ

รายละเอียดครบถ้วน และมีลักษณะของน้ําและกลิ่น

รวมทัง้คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําดื่มบรรจุขวด

ทัง้หมด เป็นไปตามมาตรฐานของน้ําดื่มบรรจุขวดของ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ 

การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง พบว่าน้ําดื่มบรรจุขวด

ชนิดพลาสติกใสจํานวน 3 ตัวอย่าง จาก 25 ตัวอย่าง  

(12 %) ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่น้อยกว่า 6.5 ไม่

เป็นไปตามมาตรฐานของน้ําดื่มบรรจุขวดของกระทรวง

สาธารณสุขของประเทศไทยที่กําหนดให้มีความเป็น 

กรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.5-8.5 แต่น้ําดื่มบรรจุขวดชนิด

พลาสติกขุ่นทัง้ 100 % มคี่าความเป็นกรด - ด่างที่อยู่

ในช่วง 6.5 - 8.5 จากการศกึษาครัง้นี้พบว่าน้ําดื่มบรรจุ

ขวดชนิดพลาสตกิใส มคีุณภาพดอ้ยกว่าน้ําดืม่บรรจุขวด

ชนิดพลาสตกิขุ่น ทางด้านค่าความเป็นกรด-ด่าง นับว่า

เ ป็นสิ่งที่ตร งข้ามกับความคาดหวังของผู้บริโภค 

ทีม่กัจะคาดหวงัว่าน้ําดืม่บรรจุขวดชนิดพลาสตกิใสน่าจะ

มคีุณภาพทีด่กีว่าดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสตกิขุ่น รวมทัง้

น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสตกิใสมรีาคาแพง (500 - 600 

มลิลลิิตร มรีาคาเท่ากบั 7 - 10 บาท) กว่าน้ําดื่มบรรจุ

ขวดชนิดพลาสตกิขุ่น (800 - 950 มลิลลิติร มรีาคาเท่ากบั  

4 – 5 บาท) 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพทาง 

จุลชีววิทยาและลักษณะอื่นๆ ของน้ําดื่มบรรจุขวดที่

จาํหน่ายในประเทศไทยทีผ่่านมาพบว่าทุกตวัอย่างมกีาร

ระบุรายละเอียดครบถ้วน และมีลักษณะของน้ําและ 

กลิน่รวมทัง้คุณภาพทางจุลชวีวทิยาของน้ําดื่มบรรจุขวด

ทัง้หมด เป็นไปตามมาตรฐานของน้ําดื่มบรรจุขวดของ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ยกเว้นบาง

ตัวอย่างที่มคี่าความเป็นกรด-ด่างที่มคี่าน้อยกว่า 6.5 

ไดแ้ก่ น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดขวดขุ่นที่จําหน่ายในจงัหวดั

น่าน ซึ่งมคี่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.13 - 8.42 

[9] ส่วนน้ําดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่จําหน่ายใน

จงัหวดัชลบุร ีทัง้หมดทุกตวัอย่างมกีารระบุรายละเอียด

ครบถ้วน และมลีกัษณะของน้ําและกลิน่รวมทัง้คุณภาพ

ทางจุลชวีวทิยาของน้ําดื่มบรรจุขวดทัง้หมด เป็นไปตาม

มาตรฐานของน้ําดื่มบรรจุขวดของกระทรวงสาธารณสุข

ของประเทศไทย และมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่ผ่าน

มาตรฐานน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่กําหนด 

โดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย [10] 

แต่ น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสและ 

ขวดขาวขุ่นทีจ่ําหน่ายในจงัหวดักาญจนบุร ีประเทศไทย

พบว่าผ่านทุกตัวอย่างมกีารระบุรายละเอียดครบถ้วน  

และมีลักษณะของน้ําและกลิ่นรวมทัง้คุณภาพทาง 

จุลชีววิทยาของน้ําดื่มบรรจุขวดทัง้หมด เป็นไปตาม

มาตรฐานของน้ําดื่มบรรจุขวดของกระทรวงสาธารณสุข

ของประเทศไทย พบว่าตวัอย่างน้ําดืม่บรรจุขวดทัง้หมด 

มคี่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 5.5-7.5 และจากการ

ตรวจหาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม แบคทีเรียกลุ่ม 

ฟีคลัโคลฟิอร์ม และ E. coli ในตวัอย่างน้ําดื่มบรรจุขวด  

ผลการศึกษาพบว่ามปีรมิาณแบคทีเรียกลุ่มโคลฟิอร์ม  

และแบคทเีรยีกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 1.8 MPN/ 

100 ml และตรวจไม่พบ E. coli  ยกเว้นตวัอย่างน้ําดื่ม

จํานวน 2 ตัวอย่าง ที่พบแบคทีเรียดัชนีทัง้ 3 ชนิด  

ซึ่งทําให้จากการประเมินคุณภาพของตัวอย่างน้ําดื่ม

บรรจุขวดชนิดพลาสติกใสและขวดขาวขุ่นทีจ่ําหน่ายใน

จงัหวดักาญจนบุร ีประเทศไทยนัน้ มเีพยีง 19 ตวัอย่าง 

(40.42%) จากตัวอย่างทัง้หมด 47 ตัวอย่าง ที่ผ่าน

มาตรฐานน้ําดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทที่กําหนดโดย

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย [11] 

นอ กจ ากนั ้นพ บว่ า กา รศึกษ า ใน ครั ้ง นี้ 

ผลการศกึษาทีม่เีพยีง 3 ตวัอย่าง ไม่ผ่านทางดา้นความ

เป็นกรด-ด่างเท่านั ้น ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาใน

ต่างประเทศ คือ Kassenga ที่ทําการศึกษาน้ําดื่มที่

จําหน่ายในประเทศแทนซาเนีย พบว่าตัวอย่างน้ําดื่ม

บรรจุขวดพบแบคทเีรยีกลุ่มเฮทเทอโรโทรป แบคทเีรยี

กลุ่มโคลฟิอร์ม และฟีคลัโคลฟิอร์มร้อยละ 92, 4.6 และ 

3.6 ตามลําดบั ในการศกึษาครัง้นี้ยงัไดท้ําการศกึษาถงึค่า

ความเป็นกรด-ด่างและค่าของแขง็ละลายน้ําทัง้หมดพบว่า

ตวัอย่างน้ําดืม่บรรจุขวดส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 90.90) ทีใ่ชใ้น

การทดลองครัง้นี้มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานที่ประเทศ

ไทยกําหนด รวมทัง้ยังมีคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ของ

มาตรฐานในระดบันานาชาตอิกีดว้ย อาทเิช่น Food and 

Drug Administration (FDA), World Health 
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Organization (WHO), International Bottled Water 

Association (IBWA) แ ล ะ Codex Alimentarius 

Commission (CAC) เป็นต้น [12] ค่าของแขง็ละลายน้ํา

ทัง้หมดเท่ากบั 500 มลิลิกรมัต่อลิตร (WHO เท่านัน้ที่

กาํหนดใหเ้ท่ากบั 1,000 มลิลกิรมัต่อลติร) [13] ซึ่งจะบ่ง

บอกถงึความเป็นไปไดข้องสิง่เจอืปนทีอ่าจเป็นอนัตราย 

โดยส่วนใหญ่ค่าของแข็งละลายน้ําทัง้หมดที่มคี่าสูงนัน้

อาจจะเกิดจากน้ํามีส่วนผสมของธาตุบางชนิด เช่น 

โปตสัเซยีม, คลอไรด์ และโซเดยีม เป็นต้น ซึ่งหากมอียู่

ในปรมิาณทีน้่อยกจ็ะไมม่ผีลในระยะสัน้ แต่ถา้ค่าของแขง็

ละลายน้ําทัง้หมดที่สูงก็อาจจะมาจากการมสีารพษิบาง

ชนิด เช่น ตะกัว่ ไนเทรต หรอืแคดเมีย่ม ละลายปนเป้ือน

อยู่ ได้ [14] ซึ่ งสอดคล้องกับหลายการศึกษา เช่น 

Kassenga & Mbuligwe ที่พบว่าจากการตรวจสอบค่า

ของแข็งละลายน้ําทัง้หมดของน้ําดื่มบรรจุขวดและ

น้ําประปาในเมอืง Dar es Salamm ประเทศแทนซาเนีย

มีค่ าอยู่ ในมาตรฐานของ Tanzania Drinking Water 

Quality Standard (TDWQS) แ ล ะ  WHO [15] 

เช่น เดียวกันกับการศึกษาของ  Mihayo & Mkoma  

ทีพ่บว่าคุณภาพทางดา้นกายภาพของน้ําดื่มบรรจุขวดที่

จําหน่ายในประเทศแทนซาเนียของคุณภาพด้านค่า

ของแขง็ละลายน้ําทัง้หมดของตวัอย่างทีนํ่ามาศกึษานัน้

ผ่านมาตรฐานทัง้ของ Tanzania Bureau of Standard 

(TBS), EU แล ะ  WHO [16] ร ว มทั ้ง ก า ร ศึกษ าข อ ง 

Alfedul & Khan ได้รายงานว่าคุณภาพของน้ําดื่มบรรจุ

ขวดชนิดทีผ่ลติภายในประเทศและนําเขา้มาจําหน่ายใน

ประเทศซาอุดิอาระเบียทางด้านค่าของแข็งละลายน้ํา

ทัง้หมดพบว่าน้ําดื่มบรรจุขวดทัง้สองประเภทมคี่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานน้ําดื่มของ Saudi Arabia Standard 

Organization (SASO), FDA, WHO, IBWA แล ะ  US 

Environmental Protection Agency (USEPA) [17] 

ส่วนการศึกษาถึงแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโร

โทรปทัง้หมดพบปริมาณแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวใน

ปรมิาณทีน้่อยมาก สอดคล้องกบั USEPA ที่กําหนดว่า

ปรมิาณแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในน้ําดื่มไม่ควร

เกิน 500 CFU/ml [18] ซึ่งการปนเป้ือนนี้อาจเกิดการ

ปนเป้ือนได้ตัง้แต่ระบบจ่ายน้ําโดยแบคทีเรียกลุ่ม 

Saprophytic heterotrophic microorganism แบคทีเ รีย

ก่อโรคบางชนิด (เช่น Pseudomonas aeruginosa) และ

แบคทีเรียที่ปนเป้ือนในอุจจาระ (เช่น E. coli) เป็นต้น 

[19] รวมทัง้จากการพบแบคทีเรยีกลุ่มเฮทเทอโรโทรป

แสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการผลิตน้ําหรือแหล่งน้ําที่

นํามาผลติเป็นน้ําดืม่นัน้มโีอกาสในการเกดิการปนเป้ือน

ด้วยแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี

การปนเป้ือนด้วยแบคทีเรยีชนิดที่มคีวามสําคญัในการ

ก่อใหเ้กดิโรคต่างๆ จงึควรมกีารตระหนักในการปรบัปรุง

วธิกีาร กระบวนการและ/หรอืแหล่งของน้ํา 

ดงันัน้สรุปไดว้่าคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวดชนิด

พลาสติกในและพลาสติกขุ่นที่จําหน่ายในจังหวัด

พระนครศรอียุธยาทีไ่มผ่่านมาตรฐานทางดา้นความเป็น

กรด – ด่างตามมาตรฐานของน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที ่

ปิดสนิทของประเทศไทย และเพื่อทําใหผู้บ้รโิภคมคีวาม

มัน่ใจในผลติภณัฑน้ํ์าดืม่บรรจุขวด จงึควรมกีารปรบัปรุง

มาตรฐานทางดา้นความเป็นกรด – ด่างของน้ําทีใ่ชผ้ลติ 

น้ําดื่มบรร จุขวดกลุ่มนี้ ที่ม ีการจําหน่ายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยานี้ ให้มากขึ้น รวมทัง้ควรทําการ

ทดสอบเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติทางด้านอื่นๆ ได้แก่  

ปรมิาณสารเคมแีละโลหะหนกั เป็นตน้  
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