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ตู้น ำ้ดืม่หยอดเหรยีญปลอดภยัจรงิหรอื?  

เรียบเรียงโดย นพเก้า  เอกอุ่น 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 

ค าส าคัญ : น ้าดื่ม ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ    
 

 “น ้า” เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส้าคัญในร่างกาย ซึ่งมีมากถึง 2 ใน 3 ของร่างกาย มีปริมาณแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล ขึ นอยู่กับปริมาณไขมันในร่างกาย รวมทั ง เพศ และอายุ กล่าวคือหากคนใดมีปริมาณไขมันมากจะท้า
ให้ปริมาณน ้าในร่างกายน้อยกว่าผู้ที่มีไขมันน้อย ด้วยเหตุผลนี ท้าให้ผู้หญิงจะมีปริมาณน ้าน้อยกว่าผู้ชาย และ
ผู้สูงอายุจะมีปริมาณน ้าน้อยกว่าเด็กนั่นเอง น ้ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น เป็นตัวท้าละลายและตัวกลาง
ช่วยในการดูดซึมและแพร่กระจายสารอาหารต่างๆ ไปยังระบบที่เหมาะสม ทั งยังเป็นตัวร่วมในปฏิกิริยาเคมีที่
ส้าคัญในร่างกายและช่วยควบคุมความเข้มข้นของสารในแต่ละส่วนของร่างกาย ปริมาณน ้าในร่างกายจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ เพ่ือรักษาสมดุลของเซลล์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะปกติ จากที่กล่าวไปข้างต้น น ้าจึงเป็นสิ่งที่
มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได ้
 การรับน ้าเข้าสู่ร่างกายมีไดห้ลายทาง โดยระบบทางเดินอาหารเป็นช่องทางที่ร่างกายได้รับน ้ามากที่สุด ซึ่ง
มาจากการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และน ้าดื่ม ข้อมูลทางวิชาการและการรณรงค์จากสื่อต่างๆ ได้ระบุว่า โดยทั่วไป
คนเราควรดื่มน ้าประมาณวันละ 8 แก้ว ทั งนี ขึ นอยู่กับกิจกรรมประจ้าวันของแต่ละคนว่าสูญเสียน ้ามากน้อย
เพียงใด หากร่างกายได้รับน ้าปริมาณมากหรือน้อยเกินไปอาจเกิดผลเสียได้ ทั งนี ควรค้านึงถึงคุณภาพของน ้าดื่ม
ด้วย 

การด้าเนินชีวิตของคนเมืองกับการจัดหาน ้าดื่มไว้บริโภคในปัจจุบันนั น ค่อนข้างมีความสะดวกสบาย ไม่ว่า
จะเป็นการซื อน ้าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท การท้าน ้าดื่มเองโดยผ่านเครื่องกรองน ้าที่ติดตั งตามบ้านเรือน หรือ
แม้กระทั่งซื อจากตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญซึ่งนับได้ว่าเป็นช่องทางที่สะดวกและราคาถูกที่สุด กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได้ประกาศการผลิตน ้ากลั่น น ้าบริโภค เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

นอกจากนั น ยังมีเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภค ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้าบริโภค (มอก. 257 
-2549)  และมาตรฐานคุณภาพน ้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 
(พ.ศ. 2524) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) ได้ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณลักษณะทางกายภาพ ทาง
เคมี สารเป็นพิษ และทางจุลชีววิทยาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง พบว่าตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญในประเทศไทยจ้านวนเกินครึ่งนั นไม่ผ่านมาตรฐานในรายการต่างๆ ได้แก่  น ้า
ไม่สะอาด ไส้กรองขาดการดูแลเอาใจใส่ หัวจ่ายน ้ามีคราบสกปรก ดังนั นเราซึ่งเป็นผู้บริโภคควรมีความรู้เบื องต้น
เกี่ยวกับตู้น ้าด่ืมหยอดเหรียญ และการพิจารณาเลือกตู้น ้าดื่มเพ่ือจะได้น ้าดื่มท่ีสะอาดถูกหลักอนามัย 

ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ ภายนอกประกอบด้วย ตัวตู้ท้าจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง และมีการ
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด มีช่องจ่ายน ้าและฝาปิดช่องหยอดเหรียญ ส่วนภายในเป็นระบบกรองและฆ่า
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เชื อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลตหรือโอโซน เพ่ือให้น ้าดื่มที่ผลิตได้มีความสะอาดและไม่มีเชื อโรคปนเปื้อน 
นอกจากนั น ยังประกอบด้วย อุปกรณ์ที่สัมผัสกับน ้าเช่น ถังส้ารองน ้า ท่อน ้า หัวจ่ายน ้า ที่ต้องท้าจากวัสดุที่เป็น
เกรดส้าหรับการผลิตอาหารหรือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) 

การผลิตน ้าดื่มของตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธกีารกรองแบบ Reverse Osmosis (RO) ซ่ึง
จะให้ความสะอาดมากกว่าการกรองแบบธรรมดา โดยระบบ RO เป็นการกรองด้วยน ้าแรงดันสูงผ่านเยื่อบาง ๆ    
ที่เรียกว่า เมมเบรน (Membrane) ชนิดที่สามารถกรองจุลินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น โลหะหนัก และเเร่ธาตุ 
ต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตน ้าของตู้น ้าหยอดเหรียญ 

น ้าบางส่วนกลับเข้ากระบวนการกรองใหม่ 
หรือระบายทิ ง 

แหล่งน ้า 
(น ้าประปา/แหล่งน ้าอ่ืน เช่น น ้าบาดาล) 

 

กรองหยาบ 
เพ่ือก้าจัดตะกอนขนาดใหญ่ 

 

กรองละเอียดและกรองด้วย Activated 
Carbon  เพ่ือก้าจัดสี กลิ่น รส และคลอรีน 

กรองละเอียดมากขึ นหรือระบบฆ่าเชื อโรคด้วย
แสงอลัตร้าไวโอเลตหรือโอโซน 

กรองผ่านเมมเบรนด้วยปั๊มแรงดันสูง  
(ระบบ RO) เก็บไว้ในถังเก็บส้ารองน ้า 

กรองอีกครั งด้วย Activated Carbon 
หรืออาจมีระบบฆ่าเชื ออีกครั ง 

น ้าดื่มพร้อมบริโภค 

    เมื่อผู้บริโภคกดปุ่มจ่ายน ้า 
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การควบคุมคุณภาพน ้าของตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ต้องด้าเนินการป้องกัน
การปนเปื้อนและอันตรายใน 6 ประเด็น ได้เเก่  

1. สถานที่ตั ง ต้องอยู่ในที่ท่ีเหมาะสม เป็นสัดส่วน มีการป้องกันเหตุต่างๆ อันก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อน ้าที่
ผลิตได้ทั งทางกายภาพและเชื อโรค ต้องติดตั งอย่างมั่นคงแข็งแรง ยกระดับให้สูงกว่าพื นอย่างน้อย 10 
เซนติเมตร และมีระบบป้องกันภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร 

2. คุณลักษณะของตู้น ้า ต้องมีความปลอดภัย ทนทาน และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หัวจ่ายน ้าจะต้องสูง
จากพื นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ช่องรับน ้าต้องมีประตูปิดได้มิดชิด ภายนอกและภายในตู้รวมทั ง
อุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับน ้า ต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรก และตะไคร่น ้า 

3. แหล่งน ้าดิบต้องเป็นน ้าที่สะอาดมีคุณภาพดี ได้แก่ น ้าประปา น ้าบาดาล และมีการปรับปรุงคุณภาพน ้า
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม กลิ่น และรสที่ไม่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

4. การควบคุมคุณภาพน ้าตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภค ต้องตรวจสอบคุณภาพน ้าโดยการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ มีระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย
หรือจุลินทรีย์และท้าการตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นระยะ  

5. การบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาดตู้น ้าให้คงสภาพดีใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
6. การบันทึกและการรายงานเป็นเอกสาร เพ่ือให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ โดยบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน ้า

และการดูแลบ้ารุงรักษาตามก้าหนด ระบุเวลาและผู้ปฎิบัติหรือหน่วยงาน ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 

ผู้บริโภคควรตระหนักในการเลือกซื อน ้าดื่มจากตู้น ้าหยอดเหรียญ โดยสามารถใช้หลักการควบคุมคุณภาพ
น ้าทั ง 6 ประเด็นในการเลือกใช้บริการ หรืออาจร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบเห็นผู้ประกอบการไม่
ปฏิบัติตาม ทั งนี  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส้านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เปิดให้การ
อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน ้าและการผลิตเครื่องกรองน ้าเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค ซึ่งผู้อบรมสามารถเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือที่มีระบบรองรับ ผู้สนใจสามารถ
เข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.e-learning.dss.go.th โดยสมัครอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และหาก
เรียนจบตามเงื่อนไขจะไดร้ับใบประกาศนียบัตร (e-certificate) ด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน ้าและ การผลิตเครื่องกรองน ้าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค [ออนไลน์][เข้าถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558] เข้าถึงได้จาก http://www.e-learning.dss.go.th 

2. คู่มือปฏิบัติน ้าดื่มหยอดเหรียญ [ออนไลน์][เข้าถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558] เข้าถึงได้จาก 
http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/D_Media/Handbook/.pdf 

3. ดุลน ้า, water balance [ออนไลน์][เข้าถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558] เข้าถึงได้จาก 
http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/water.htm 
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4. มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภค [ออนไลน์][เข้าถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558] เข้าถึงได้จาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water01.html 
 

ส้านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โทร 0 2201 7436 
E-mail : noppakao@dss.go.th 
พฤศจิกายน 2558 
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