แนวทางการอนุญาตสถานที่ผลิตน้าํ แร่ธรรมชาติ : กรณีใช้นา้ํ ใต้ดินเป็นแหล่งน้ําดิบ
ความสําคัญและสภาพปัญหา
ปัจจุบันกระแสความนิยมดื่มน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อให้ร่างกายได้น้ําที่มาจากแหล่งธรรมชาติและเพื่อดูแลสุขภาพ
ของผู้บริโภคสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจหันมาผลิตน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อจําหน่ายมากขึ้น
โดยสถานที่ผลิตส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับการสอบถาม
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัดถึงแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อจําหน่าย
เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาว่าแหล่งน้ําที่ผู้ประกอบการนํามาใช้ซึ่งมักจะเป็นน้ําบาดาลนั้นเป็นน้ําแร่
ธรรมชาติหรือไม่ หากจัดว่าเป็นต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานใด รายการที่ตรวจวิเคราะห์และหน่วยงานที่
สามารถรองรับการตรวจวิเคราะห์ตามที่กฎหมายกําหนดมีหน่วยงานใดบ้าง กรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องตามข้อ
กฎหมายเป็นอย่างไร รวมถึงการแสดงฉลากของน้ําแร่ธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาและให้มี
แนวทางการอนุ ญ าตสถานที่ ผ ลิ ต น้ํ า แร่ ธ รรมชาติ ที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศ รวมถึ ง เป็ น ข้ อ มู ล ให้
ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สํานักอาหาร
จึงได้จัดทําแนวทางการพิจาณาอนุญาตสถานที่ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติขึ้น เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งน้ําธรรมชาติ
แหล่งน้ําธรรมชาติแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. น้ําฟ้า (Atmospheric water) เป็นน้ําที่อยู่ในบรรยากาศหรืออยู่สูงกว่าระดับผิวดินขึ้นไป เช่น น้ําค้าง
น้ําฝน หิมะ ลูกเห็บ
2. น้ําผิวดิน (Surface water) คือน้ําในแม่น้ํา ลําคลอง ทะเล มหาสมุทร
3. น้ําใต้ดิน (Subsurface water) คือ น้ําจากผิวดินบางส่วนที่ไหลซึมลงไปใต้ดิน ไปถูกกักเก็บไว้ทั้งในชั้นดิน
และชั้นหิน น้ําใต้ดินแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
3.1 น้ําในดิน (soil water) คือ น้ําที่อยู่ในระดับบนสุดของพื้นดิน อยู่ในโซนสัมผัสอากาศ (Aeration
zone) ซึ่งเป็นโซนที่มีน้ําแทรกอยู่ในเนื้อดิน ส่วนใหญ่จะลึกประมาณรากต้นไม้หยั่งถึง
3.2 น้ําบาดาล (Groundwater) คือ แหล่งของน้ําแร่ธรรมชาติหรือน้ําบาดาล เป็นน้ําที่ถูกกักไว้ในช่องว่าง
ระหว่างชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย ซึ่งเป็นน้ําที่เหลือจากการที่ดินดูดอมไว้จากน้ําในดิน แล้วไหลซึมลึกต่อไปเป็นช่วงๆ
ช่วงสุดท้ายจะถูกกักไว้ในช่องว่างในเนื้อหินหรือชั้นหิน จนกระทั่งหินอิ่มตัวด้วยน้ํา ชั้นน้ําบาดาลจะอยู่ใต้ชั้นน้ําในดิน
ลงไปโดยมีน้ําบรรจุอยู่เต็มทุกช่องว่าง ซึ่งเป็นโซนที่อิ่มตัวด้วยน้ํา (Saturated zone) ถือเป็นแหล่งน้ําบาดาลซึ่ง
สามารถสูบใช้งานได้โดยไม่แห้ง แหล่งน้ําบาดาลอาจเกิดต่อเนื่องมาแล้วนับร้อยนับพันปีโดยสามารถวัดหาอายุได้ด้วย
เครื่องมือทางกัมมันตภาพรังสี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ําแร่ธรรมชาติ
น้ําแร่ธรรมชาติ คือ น้ําที่ถูกกักไว้ในช่องว่างระหว่างชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย ซึ่งเป็นน้ําที่เหลือจากการที่ดิน
ดูดอมไว้จากน้ําในดิน แล้วไหลซึมลึกต่อไปเป็นช่วงๆ ช่วงสุดท้ายจะถูกกักไว้ในช่องว่างในเนื้อหินหรือชั้นหิน จนกระทั่ง
หิ น อิ่ ม ตั ว ด้ ว ยน้ํ า เช่ น เดี ย วกั บ น้ํ า บาดาล แต่ จ ะแตกต่ า งกั น ตรงที่ น้ํ า แร่ ธ รรมชาติ มี ช นิ ด และปริ ม าณแร่ ธ าตุ เ ป็ น
องค์ประกอบที่มีสมบัติเฉพาะตามแหล่งที่มาของน้ําแร่นั้น ๆ ดังนั้นน้ําแร่จึงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวตามชั้นหินที่น้ํานั้นซึม

-2ผ่าน น้ําซึ่งมาจากน้ําฝนหรือน้ําผิวดินจะซึมลงไปผ่านชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย และถูกกรองพร้อมดูดซับเอาแร่ธาตุ
ต่างๆ จากหินหลายชนิดที่ซึมผ่าน เช่น หินปูนช่วยให้น้ํามีแคลเซียมสูง หินโดโลไมท์ช่วยให้น้ํามีแมกนีเซียม หินอัคนีซึ่ง
เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟจะให้โซเดียมมาก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจใช้เวลานานหลายๆ ปีที่น้ําจะซึมลงไปและ
ถูกกักเก็บไว้ตามชั้นน้ําทําให้ได้น้ําแร่ น้ําแร่ธรรมชาติจะมีแร่ธาตุต่างๆ เป็นส่วนประกอบมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชั้น
หินที่น้ําไหลผ่าน ดังนั้น น้ําแร่ธรรมชาติแต่ละแหล่งจะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกัน ซึ่งแร่ธาตุที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ แคลเซียม
แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์ และไนเตรท ส่วนเหล็กอาจพบเป็น
ตะกอนแขวนลอยซึ่งส่วนใหญ่จะถูกกรองออกก่อนบรรจุขวด ส่วนแร่ธาตุอื่นๆ ที่พบในปริมาณน้อยได้แก่ ฟลูออไรด์
ซีลีเนียม แมงกานีส เป็นต้น โดยทั่วไปแร่ธาตุต่างๆ ในน้ําจะพิจารณาในรูปของของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ํา
(Total dissolved solid : TDS) หรือสารตกค้างในรูปแห้ง (Dry residue) ที่ได้จากการต้มน้ําให้เดือดและให้ความ
ร้อนกับสารตกค้างนั้นที่ 180 องศาเซลเซียส
น้ําแร่หลายแห่งที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติและเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ เย็น จะเป็นชั้นน้ําที่อยู่ตื้นเนื่องจาก
น้ําฝนและหิมะที่ละลายจะถูกกรองในชั้นดิน หิน ที่ซึมผ่านจนกระทั่งไปรวมกันเป็นแอ่งอยู่ในชั้นหินที่ไม่ซึมน้ํา เช่น
หินแกรนิต และดินเหนียว ทําให้เกิดเป็นน้ําพุที่ตื้นและที่มักพุ่งมาจากช่วงต่อระหว่างหินที่ซึมน้ําและหินที่ไม่ซึมน้ําซึ่ง
อยู่ใกล้ผิวดิน สําหรับน้ําแร่ที่อยู่ชั้นใต้ดินที่ลึกลงไปในระดับที่ขุดเจาะลงไปถึงชั้นน้ํานี้จะสามารถดูดขึ้นมาใช้ได้อย่าง
สม่ําเสมอนั้นจะเป็นน้ําที่พุ่งขึ้นตามรอยแยกหรือร่องภายใต้ความดันที่เกิดจากชั้นหินที่ไม่ซึมน้ําวางทับอยู่ชั้นบน ซึ่ง
เป็นชั้นน้ําที่ถูกปิดกั้นจากน้ําผิวดินที่มีการปนเปื้อน จึงทําให้น้ําชนิดนี้บริสุทธิ์และมีปริมาณแร่ธาตุที่คงตัว ดังนั้นไม่ว่า
จะเป็นน้ําพุร้อนหรือเย็นแหล่งของปากน้ําพุควรมีการปิดที่มิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก บางครั้งอาจมี
การขุดเจาะลงไปใกล้แหล่งน้ําเพื่อจะสูบหรือดูดขึ้นมาใช้โดยตรงแต่การไหลพุ่งออกมาของน้ํานั้นไม่ควรมากเกินที่นําไป
บรรจุขวดเพราะจะมีผลต่อระดับน้ําได้ ความน่าเชื่อถื อของน้ําแร่คือความคงที่หรื อความคงตัวของอุณหภูมิและ
ส่วนประกอบทางเคมีของน้ําแร่นั้นๆ ซึ่งหากมีการสูบน้ําขึ้นมาใช้มากเกินไปจะทําให้แร่ธาตุที่ละลายอยู่ซึ่งได้สะสมมา
นานหลายปีในน้ําใต้ดินนั้นให้เกิดความไม่สมดุลได้ สําหรับมาตรฐานของยุโรปมีข้อกําหนดสําคัญประการหนึ่งของ
น้ําแร่ธรรมชาติคือจะต้องบรรจุ ณ แหล่งน้ํานั้น โดยปราศจากการปรับคุณภาพอื่นใดยกเว้นการกรอง (Filtration)
เพื่อกําจัดเหล็ก หรือกํามะถันซึ่งจะทําให้เกิดสีในการบรรจุขวดนั้นได้ และไม่ควรมีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้น้ํานั้น
ปราศจากเชื้อ แต่ต้องบรรจุขวดภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดด้านสุขลักษณะมากที่สุด
น้ําแร่ธรรมชาติเพื่อการบริโภคนั้นต้องมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากน้ําแร่
ธรรมชาติจากแหล่งน้ําใต้ดินได้จากกระบวนการกรองโดยธรรมชาติน้ําจึงมีความบริสุทธิ์ ตามแหล่งกําเนิดและมี
เชื้อจุลินทรีย์ตามสภาพของแหล่งกําเนิดน้ําแร่ธรรมชาตินั้น ดังนั้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จึงให้ทําที่
แหล่งกําเนิดนั้นๆ จากหลักการนี้จึงกล่าวได้ว่าน้ําแร่ธรรมชาติสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด แต่หาก
ต้องมีกระบวนการผลิตจะอนุญาตให้มีตามความจําเป็นเท่านั้น และกรรมวิธีนั้นต้องไม่ทําให้ปริมาณสารประกอบใน
น้ําแร่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อมูลด้านหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย
1. นิยามของน้ําแร่ธรรมชาติตามมาตรฐานของ Codex [Codex stan 108-1881]
Codex stan 108-1881 ได้กําหนดนิยามของน้ําแร่ธรรมชาติไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าน้ําแร่ธรรมชาติ
มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับน้ําบริโภคฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

-31. น้ําแร่ธรรมชาติมีปริมาณเกลือแร่ และสัดส่วนของเกลือแร่ และธาตุอาหารรอง (trace element) หรือ
องค์ประกอบอื่นที่พบ
2. ได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรง หรือได้จากการขุดเจาะแหล่งน้ําใต้ดิน ลึกระดับชั้นหิน (Strata) ซึ่งต้องมี
ขั้นตอนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้
3. มีความคงตัวของสารประกอบ และมีการเปลี่ยนแปลงด้านประจุและอุณหภูมิตามธรรมชาติเล็กน้อย
4. ต้องเอาน้ําขึ้นมาใช้ภายใต้สภาพที่น้ํามีความบริสุทธิ์ตามแหล่งกําเนิดจากเชื้อจุลินทรีย์ และมีองค์ประกอบ
ทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่จําเป็น
5. ต้องบรรจุใกล้แหล่งน้ํานั้น ภายใต้สุขลักษณะที่ดี
6. ต้องไม่ผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆ ยกเว้น การปรับปริมาณกาซที่มีอยู่ในน้ําแร่ฯ หรือ การกําจัด
สารประกอบที่ไม่คงตัว เช่น เหล็ก แมงกานีส กํามะถัน สารหนู
2. สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ มีสาระสําคัญซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. น้ําแร่ธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
2. น้ําแร่ธรรมชาติ หมายความว่า น้ําแร่ธรรมชาติที่ได้จากแหล่งน้ําใต้ดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมีแร่
ธาตุต่างๆ อยู่ตามคุณสมบัติสําหรับแหล่งน้ํานั้นๆ
3. ต้องผลิตในบริเวณแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งหากจะนําไปผ่านกรรมวิธีการผลิตก่อนบรรจุ
สามารถทําได้เพียง
3.1 ปรับปริมาณกาซที่มีอยู่ในน้ําแร่ธรรมชาติ
3.2 กําจั ดสารประกอบที่ ไม่ค งตัว เช่น เหล็ ก แมงกานีส กํ า มะถั น สารหนู โดยวิธี ทําให้ต กตะกอน
(decantation) และ/หรือ วิธีการกรอง (filtration) เท่านั้น (อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอน
และหรื อ เร่ ง การกรอง) อย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารผลิ ต ข้ า งต้ น ต้ อ งไม่ ทํ า ให้ ส ารประกอบที่ สํ า คั ญ ในน้ํ า แร่ ธ รรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไป
4. มีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานไว้ ได้แก่
4.1 ต้องใส ไม่มีตะกอน
4.2 กําหนดชนิดและปริมาณของแร่ธาตุที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้แก่
- ทองแดง ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- แมงกานีส ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- บอเรต ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- สารหนู ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- แบเรียม ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- แคดเมียม ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- โครเมียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- ตะกั่ว ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- ปรอท ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- ซิลีเนียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
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- พลวง ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- นิเกิล ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
4.3 ให้พบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินปริมาณที่กําหนดไว้ ดังนี้
- ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.07 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- ไนไตรต์ ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม / น้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
- ไม่พบสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
- ไม่พบโพลีคลอริเนตเดตไนพีนีล
- ไม่พบสารลดการตึงผิว
- ไม่พบน้ํามันแร่
- ไม่พบโพลีนิวเคลียร์อะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
4.4 มีข้อกําหนดด้านจุลินทรีย์ คือ
- แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน้ําแร่ธรรมชาติ 100 มล.
- ไม่พบแบคทีเรียชนิดอี.โคไล (Escherichia coli)
- ไม่มีจุลินทรียท์ ี่ทําให้เกิดโรค
5. สถานที่ผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ทั่วไป (ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 193)
6. การแสดงฉลาก ให้เป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยเรื่องฉลาก และ
6.1 ชื่อ ต้องแสดงแหล่งที่มาของน้ําแร่ตามธรรมชาตินั้น เช่น น้ําแร่ธรรมชาติจากแหล่งพบพระ
6.2 แสดงชนิดของแร่ธาตุที่สําคัญ เช่น แคลเซียม โปแตสเซียม ซิงค์ เป็นต้น
6.3 แสดงวัตถุประสงค์ในการผ่านกรรมวิธี (ถ้ามี)
6.4 แสดงคําเตือน เช่น “มีฟลูออไรด์” สําหรับน้ําแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 1 มิลลิกรัม
ต่อน้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร และต้องเพิ่มคําเตือน “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสําหรับทารกและเด็กที่อายุต่ํากว่า 7 ปี”
สําหรับน้ําแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 2 มิลลิกรัม ต่อน้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
การพิจารณาอนุญาตกรณีใช้น้ําใต้ดิน (น้ําบาดาล) เป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําแร่ธรรมชาติ
จากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าน้ําแร่ธรรมชาติ คือ น้ําที่ถูกกักไว้ในช่องว่างระหว่างชั้นหิน ชั้นดิน กรวด ทราย ซึ่ง
เป็นน้ําที่เหลือจากการที่ดินดูดอมไว้จากน้ําในดิน แล้วไหลซึมลึกต่อไปเป็นช่วงๆ ช่วงสุดท้ายจะถูกกักไว้ในช่องว่างใน
เนื้อหินหรือชั้นหิน จนอิ่มตัวด้วยน้ําเช่นเดียวกับน้ําบาดาล แต่จะแตกต่างกันตรงที่น้ําแร่ธรรมชาติในแหล่งที่อยู่ใน
ช่องว่างของชั้นหินจะมีชนิดและปริมาณแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบที่มีสมบัติเฉพาะตามแหล่งที่มาของน้ําแร่นั้น ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลจากวารสารกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปีที่ 2 ฉบับเดือนธันวาคม 2552 ในบทความพิเศษเรื่อง
“น้ําแร่ น้ําบาดาล น้ําเศรษฐกิจ”ที่ระบุว่าน้ําแร่ก็คือน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับนิยามของน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ได้
กําหนดนิยาม “น้ําบาดาล หมายถึง น้ําใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่
รัฐมนตรี แต่จะกําหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรไม่ได้”
สําหรับการพิจารณาอนุญาตน้ําแร่ธรรมชาตินั้นเดิมมีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ออกใบรับรองแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงไม่มีหน่วยงานใดของ
กระทรวงฯ มีภารกิจในการออกใบรับรองแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติ ประกอบกับ พรบ.น้ําบาดาล ดังกล่าว ไม่ได้กําหนด
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สาธารณสุขจังหวัดว่าน้ําบาดาลที่ผู้ประกอบการนํามาใช้เป็นแหล่งน้ําดิบนั้นเป็นแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติหรือไม่ อย่างไร
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงถูกนําเข้าหารือในคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อปี 2553 – 2554โดยเชิญผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลเข้าร่วมหารือ ได้แนวทางการพิจารณาว่าแหล่งน้ําใดเป็นน้ําแร่ธรรมชาติจากข้อมูลและคุณภาพมาตรฐานของ
น้ํา ดังนี้
1. มีระยะห่างจากชุมชน และไม่มีการปนเปื้อนจากแหล่งน้ําโสโครก เช่น ส้วม แหล่งน้ําทิ้งอุตสาหกรรม
แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เป็นต้น
2. ระดับความลึกของชั้นน้ําบาดาล ต้องเพียงพอที่จะไม่มีการปนเปื้อนสารพิษ โลหะหนัก หรือสารปนเปื้อน
อื่นๆ
3. ต้องตรวจไม่พบสารที่บ่งชี้ว่าไม่ได้เกิดจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ สารกําจัดศัตรูพืช / สารอินทรีย์ไอ
ระเหย Volatile organic compounds (VOCs) / โพลีคลอรีนเนตเตตไบพีนิล / สารลดแรงตึงผิว / น้ํามันแร่ / โพลี
นิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น
4. น้ําบาดาลที่นํามาใช้ต้องเป็นน้ําจากชั้นหินให้น้ํา (Aquifer) แหล่งน้ําเดียวกันไม่ปนเปื้อนจากแหล่งน้ําอื่น
5. การขุดเจาะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการขุดเจาะน้ําบาดาล
6. ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ความคงตัวขององค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงด้านประจุและอุณหภูมิตาม
ธรรมชาติ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557-2558 จากกรณีที่มีหนังสือสอบถามจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัด
ถึงแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อจําหน่าย เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาว่า
แหล่งน้ําที่ผู้ประกอบการนํามาใช้ซึ่งมักจะเป็นน้ําบาดาลนั้นเป็นน้ําแร่ธรรมชาติหรือไม่ หากจัดว่าเป็นต้องพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานใด รายการที่ตรวจวิเคราะห์และหน่วยงานที่สามารถรองรับการตรวจวิเคราะห์ตามที่กฎหมาย
กําหนดมีหน่วยงานใดบ้าง กรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายเป็นอย่างไร รวมถึงการแสดงฉลากของน้ําแร่
ธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาและให้มีแนวทางการอนุญาตสถานที่ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ รวมถึงเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการยื่นขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สํานักอาหารจึงได้จัดทําแนวทางการพิจาณาอนุญาตสถานที่ผลิต
น้ําแร่ธรรมชาติขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการอนุญาตสถานที่ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติ : กรณีใช้น้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําดิบ
จากการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนิยามของน้ําแร่ธรรมชาติตามมาตรฐานสากล Codex stan
108-1881 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ พระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และข้อมูลจาก
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล สามารถกําหนดเป็นแนวทางการอนุญาตสถานที่ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติ กรณีใช้น้ํา
บาดาลเป็นแหล่งน้ําดิบ ได้ดังนี้
1. แหล่งน้ํา (น้ําใต้ดิน : น้ําบาดาล) ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
1.1 รายงานการตรวจสอบแหล่งน้ําบาดาล ซึ่งจัดทําโดยนักธรณีวิทยาที่น่าเชื่อถือ เช่น ผ่านการอบรม
และได้ รับการรับรองจากกรมทรั พยากรน้ําบาดาล (ตรวจสอบรายชื่อได้จากกรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล) หรื อนั ก
ธรณีวิทยาที่ทาํ งานสังกัดภาครัฐ เช่น สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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ตําแหน่งที่ตั้งและใกล้เคียง ลักษณะทางธรณีวิทยา การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ํา สรุปและความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ในรายงานดังกล่าวต้องมีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าน้ําที่ขุดเจาะขึ้นมานั้น
เป็นน้ําจาก “แหล่งน้ําชื่ออะไร” ซึ่งจากการประสานข้อมูลกับ นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) (ขออนุญาตเผยแพร่ชื่อแล้ว) ทราบว่ากรณีจะขออนุญาตใช้น้ําบาดาลจากกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลเพื่อทําอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ (การค้า) โดยเฉพาะการผลิตน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อจําหน่ายนั้น ต้องใช้รายงาน
การตรวจสอบแหล่งน้ําบาดาลมาประกอบการพิจารณาด้วย
1.2 ใบอนุญาตขุดเจาะน้ํ าบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เนื่ องจากการขุดเจาะจะมีขั้นตอนที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพทางเคมีหรือกายภาพของน้ําแร่ธรรมชาติ โดยระดับ
ความลึกของแหล่งน้ําที่ขุดเจาะต้องเพียงพอที่จะไม่มีสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ
1.3 ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของใช้น้ําบาดาลว่า
เพื่อธุรกิจ (การค้า) และต้องแนบรายงานการตรวจสอบแหล่งน้ําบาดาลตามข้อ 1.1 เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
1.4 ผลวิเคราะห์น้ําดิบ ที่ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
1.4.1 แร่ ธ าตุ สํ า คั ญ ที่ เป็ น คุณ สมบัติ สํ าหรับแหล่ง น้ํานั้น ๆ เช่น แคลเซีย ม โปแตสเซี ยม โซเดี ย ม
ไอโอดีน เกลือไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด์ เป็นต้น
1.4.2 ผลวิ เคราะห์ ที่เป็นหลักฐานชี้บ่งว่ าหากมีการปนเปื้อนสารเหล่านี้แ ล้วจะไม่ใ ช่ แหล่ งน้ําตาม
ธรรมชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.4.2.1 จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กําหนดให้คุณภาพของน้ํา
บาดาลที่จะใช้บริโภคได้
“(1) น้ําบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ําที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากร
ธรณีหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ํา หรือสถาบันอื่นที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300-2537 (ISO/IEC Guide 25) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรธรณีให้ความ
เห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด
(2) น้ําบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทาง
เคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ท้ายประกาศนี้”
1.4.2.2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 ได้แก่ VOCs สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ โลหะหนัก สารพิษอื่นๆ
1.4.2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรือ่ ง น้ําแร่ธรรมชาติ ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ได้แก่ สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ / โพลีคลอริเนตเดตไบพีนีล / สารลดแรงตึงผิว / น้ํามัน
แร่ / โพลีนิวเคลียร์อะโรแมติกโฮโดรคาร์บอน
ทั้งนี้จากการประสานกับหน่วยงานที่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ ได้เกือบครบทุกรายการคือ

-71. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เฉพาะที่ส่วนกลางเท่านั้น) หมายเลขโทรศัพท์ 02-951-0000
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-112130 กด 3
3. ห้องปฏิบัติการภาครัฐ หรือห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
อย่างไรก็ตามสําหรับการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นหลักฐานชี้บ่งว่าหากมีการปนเปื้อนสารเหล่านี้แล้วจะ
ไม่ใช่แหล่งน้ําตามธรรมชาตินั้น พบว่าแต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สูงมากและบางรายการ
ห้องปฏิบัติการบางแห่งไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ดังนั้นจึงขอให้มีผลวิเคราะห์ในบางรายการได้ กล่าวคือ
อย่างน้อยควรมีผลวิเคราะห์ ไซยาไนด์ที่ไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ และไม่พบสารลดการ
ตึงผิว
2. สถานที่ผลิต
2.1 สถานที่ตั้ง
ต้องผลิตในบริเวณแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น ภายใต้สุขลักษณะที่ดี ทั้งนี้ต้องมีการดูแล
บริเวณโดยรอบบ่อบาดาลให้สะอาด มีสภาพดี มีการกั้นบริเวณไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณบ่อ
2.2 การจัดสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ กําหนดให้
สถานที่ผลิตน้ําแร่ธรรมชาติต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งเป็น GMP ทั่วไป ที่เหมาะกับการผลิตอาหาร
หลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามควรมีการประยุกต์หลักการของ GMP น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมาใช้ร่วม
ด้วย โดยเฉพาะการจัดให้มีห้องบรรจุน้ําโดยเฉพาะ การบรรจุบนแท่นบรรจุ และการบรรจุโดยตรงจากหัวบรรจุไม่ใช้
สายยาง ซึ่งถือเป็นการป้องกันการปนเปื้อนจากพนักงานและสิ่งแวดล้อมได้ดี
3. กรรมวิธีการผลิต
จากข้อกําหนดใน Codex stan 108-1881 ที่ระบุว่าต้องเอาน้ําขึ้นมาใช้ภายใต้สภาพที่น้ํามีความ
บริสุทธิ์ตามแหล่งกําเนิดจากเชื้อจุลินทรีย์และมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่จําเป็น และตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ ที่ระบุว่าหากจะนําไปผ่านกรรมวิธีการผลิต
ก่อนบรรจุ สามารถทําได้เพียงปรับปริมาณกาซที่มีอยู่ในน้ําแร่ธรรมชาติ และกําจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว เช่น เหล็ก
แมงกานีส กํามะถัน สารหนู โดยวิธีทําให้ตกตะกอน (decantation = การแยกส่วนใสออก / ค่อยๆริน) และ/หรือ
วิธีการกรอง (filtration) เท่านั้น (อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอนและหรือเร่งการกรอง)
อย่างไรก็ตามวิธีการผลิตข้างต้นต้องไม่ทําให้สารประกอบที่สําคัญในน้ําแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตผลิตน้ําแร่ธรรมชาติที่ผ่านมาพบว่ากรรมวิธีการผลิต
น้ําแร่ธรรมชาติจะมีความคล้ายคลึงกับกรรมวิธีการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เช่น น้ําบาดาล -> สาร
กรองกรวดทราย -> แอนทราไซต์ -> แมงกานีส -> ไส้กรองใยสังเคราะห์ -> คาร์บอน -> เรซิน -> เซรามิค -> RO
-> โอโซน -> UV -> บรรจุ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199)
พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ ดังนั้นในการเลือกติดตั้งเครื่องกรองน้ําต้องคํานึงถึงหลักการทํางานของเครื่องมือ
นั้นๆ และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมย์ของประกาศฯ ดังกล่าวด้วย ดังนั้น

-8สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอนําเสนอข้อมู ล เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องกรรมวิธีการผลิตน้ําแร่
ธรรมชาติดังนี้
1. การเติมอากาศ (aeration) เป็นการทําให้น้ําสัมผัสกับอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของกาซ สารบาง
ชนิดที่ระเหยได้ และโลหะที่ปนเปื้อนในน้ํา เช่น เหล็ก โดยอากาศ (ออกซิเจน) จะไปจับกับเหล็ก (เป็นการออกซิไดซ์)
เกิดเป็นเหล็กออกไซด์ (ตะกอนของสนิมเหล็ก) แล้วจึงกรองออกไป การเติมอากาศทําได้หลายวิธี เช่น การทําให้น้ํา
เป็นแผ่นฟิล์มหรือทําเป็นน้ําตก การพ่นน้ําให้สัมผัสอากาศ หรือการพ่นอากาศเข้าไปในน้ํา เป็นต้น
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของการเติมอากาศ ถือว่าสอดคล้องตามประกาศฯ
2. สารกรองกรวดทราย ใช้กรองน้ําเพื่อขจัดสิ่งเจือปนทางกายภาพ เช่น ตะกอน เศษดิน ทราย ก่อนเข้า
กระบวนการกรองอื่นๆ ต่อไป เป็นสารกรองที่มีคุณสมบัติในการกรองสิ่งเจือปนได้ดี โดยจัดให้น้ําไหลผ่านชั้นของกรวด
ทรายที่เรียงอยู่ตามขนาดที่เหมาะสมภายในถัง
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของสารกรองกรวดทรายถือเป็นการกรอง (filtration) และไม่ทําให้
สารประกอบที่สําคัญในน้ําแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าสอดคล้องตามประกาศฯ
3. สารกรองแอนทราไซต์ เป็นสารที่มีพื้นผิวเป็นเหลี่ยมมุมสามารถกรองตะกอนแขวนลอยที่ปะปนมากับ
น้ําได้มากกว่าทรายซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลม เป็นสารซึ่งดักจับสารแขวนลอยต่าง ๆ ไว้ที่บริเวณภายนอกของตัวสาร
และมีช่องว่างสามารถกักเก็บสารแขวนลอยได้ในปริมาณมาก วิธีนี้จึงทําให้แอนทราไซท์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปใช้งานได้อีก ชั้นของแอนทราไซท์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกรองน้ําจะ
ไม่เกาะจับตัวกันแน่นมากจึงเปิดโอกาสให้น้ําซึมผ่านลงไปยังชั้นกรองน้ําซึ่งอยู่ชั้นล่างๆ ได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังใช้แอ
นทราไซต์ในการกรองสารประกอบที่ไม่คงตัว เช่น เหล็กได้ โดยหากมีการเติมอากาศที่เพียงพอเพื่อเปลี่ยนเหล็ก
ละลายน้ําให้เป็นเหล็กไม่ละลายน้ําก่อนจะทําให้ผลึกของเหล็กตกตะกอนบนชั้นกรองได้เร็วขึ้น ซึ่งจะสามารถกําจัด
ออกได้โดยการดักด้วยสารกรองแอนทราไซต์
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของสารกรองแอนทราไซต์จัดเป็นการกรอง (filtration) และไม่ทําให้
สารประกอบที่สําคัญในน้ําแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าสอดคล้องตามประกาศฯ
4. สารกรองแมงกานีส เป็นสารกรองที่ได้จากธรรมชาติ โดยแมงกานีสมีคุณสมบัติขจัดสนิมน้ํา ธาตุเหล็ก
แมงกานีส ตะกั่ว กํามะถัน สังกะสี โดยการออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยู่ในน้ําให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่
ละลายน้ําและทําหน้าที่เป็นสารกรองเพื่อกรองผลึกเหล็กและแมงกานีสที่เกิดขึ้นด้วย
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของสารกรองแมงกานีสถือเป็นการกําจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว เช่น
เหล็ก แมงกานีส โดยการออกซิไดซ์เหล็กให้เกิดเป็นเหล็กออกไซด์ตกตะกอนแล้วกรองออก ถือว่าสอดคล้องตามที่
กําหนดเป็นกฎหมาย
5. ไส้กรองใยสังเคราะห์ ทําจากโพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติในการกรองสิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากน้ํา มีรู
กรองขนาด 5-30 ไมครอน มีลักษณะคล้ายใยกระดาษพับซ้อนหรือเป็นเกลียวเชือกทรงกระบอก
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของไส้กรองใยสังเคราะห์ ถือเป็นการกรอง (filtration) และไม่ทําให้
สารประกอบที่สําคัญในน้ําแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าสอดคล้องตามประกาศฯ
6. สารกรองคาร์บอน มีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น สี คลอรีน แก๊ส และสิ่งเจือปนในน้ําไว้ในรูพรุน
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของคาร์บอนถือเป็นการกรอง (filtration) และไม่ทําให้สารประกอบที่
สําคัญในน้ําแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าสอดคล้องตามประกาศฯ

-97. สารกรองเรซิน (ระบบ Softener) เป็นสารกรองที่มีคุณสมบัติในการดึงอนุมูลทางเคมีที่มีประจุบวก
หรือลบออกมาจากน้ํา โดยวิธีการแทนที่ประจุทางเคมีที่ผิวของเรซิน จึงนําคุณสมบัตินี้มาใช้ในการดึงความกระด้าง
และสารประกอบอื่นออกจากน้ํา โดยการดึงแมกนีเซียมและแคลเซียมที่มีประจุบวกออกจากน้ําโดยการแทนที่ทางเคมี
กับโซเดียมหรือไฮโดรเจนที่ผิวของเรซิน ทําให้สารที่เหลือคืออนุมูลประจุลบต่างๆ จึงไม่แสดงคุณสมบัติเป็นน้ํากระด้าง
อีกต่อไป ซึ่งวิธีการนี้มีผลทําให้องค์ประกอบของน้ําเปลี่ยนแปลงไป
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของสารกรองเรซินมีผลทําให้องค์ประกอบของน้ําเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่
สอดคล้องตามประกาศฯ
8. ไส้กรองเซรามิค ไส้กรองชนิดนี้มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายปูนขาว ทํามาจากเซรามิคที่มีรูกรองละเอียด
บางชนิดมีรูกรองละเอียดถึง 0.22-3 ไมครอน จึงมีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กมากได้ดี
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของไส้กรองเซรามิคถือเป็นการกรอง (filtration) และไม่ทําให้
สารประกอบที่สําคัญในน้ําแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าสอดคล้องตามประกาศฯ
9. การกรองระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (RO) เป็นกระบวนการที่ใช้แรงดันน้ําผ่านเยื่อกรอง membrane
ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ทําให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน สารเคมี โลหะหนัก และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่มี
ขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองไม่สามารถลอดผ่านไปได้ มีเพียงโมเลกุลของน้ําและกาซเท่านั้นที่ไหลผ่านไป โดย
สารละลายต่างๆ ดังกล่าวจะถูกแยกและกําจัดออกจากระบบ
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของระบบ RO แม้ว่าจะเป็นการกรอง (filtration) แต่สามารถกําจัดแร่
ธาตุ ต่างๆ ที่มีอยู่ใ นน้ําออกไปได้เป็ นส่วนใหญ่ ถือว่าขัดกับเจตนารมย์ ของการเป็นน้ําแร่ ธรรมชาติ และมีผ ลต่ อ
องค์ประกอบของน้ํา จึงไม่สอดคล้องตามประกาศฯ
10. กาซโอโซน เป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยออกซิเจนสามอะตอม เป็นกาซที่ไม่เสถียรแต่มีพลังงานใน
การทําปฏิกิริยาออกซิเดชันสูง มีคุณสมบัติฆา่ เชื้อจุลินทรีย์ในน้ําได้รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีน
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของโอโซน เป็นการฆ่าเชื้อซึ่งเป็นกรรมวิธีที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ใน
ประกาศฯ และการใช้โอโซนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ําแร่ยังไม่เป็นไปตามหลักการที่ว่าน้ําแร่ธรรมชาติมีความบริสุทธิ์ตาม
แหล่งกําเนิดจากเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นหากมีการฆ่าเชื้อในน้ําจึงถือว่าไม่สอดคล้องตามประกาศฯ
11. แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยลําแสง UV นี้จะมีช่วงความยาวคลื่นที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้
เนื่องจากลําแสงในขนาดความเข้มที่พอเหมาะจะตกกระทบบนจุลินทรีย์โดยตรงในช่วงเวลาสัมผัสที่เหมาะสม ลําแสงนี้
จะทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลและทําให้จุลินทรีย์ตายในที่สุด
ข้อพิจารณา : หลักการทํางานของแสง UV ถือเป็นการฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่นอกเหนือไปจากที่
ระบุไว้ในประกาศฯ เหมือนการใช้โอโซนฆ่าเชื้อข้างต้น จึงไม่สอดคล้องตามประกาศฯ
12. การปรับปริมาณกาซที่มีอยู่ในน้ําแร่ธรรมชาติ
โดยกาซที่มักพบในน้ําแร่ธรรมชาติได้แก่ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น ซึ่ง
การปรับปริมาณกาซนี้เป็นทั้งการเพิ่มกาซ (อากาศ) ให้ละลายในน้ํามากขึ้น (aeration) และการลดกาซที่ละลายอยู่ใน
น้ําให้น้อยลง (deaeration) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทําแอเรชันและดีแอเรชันก็เพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและ
เคมีของน้ําโดยกระบวนการที่ทําให้น้ําสัมผัสกับอากาศ

-10สําหรับวิธีการปรับลดปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่นิยมใช้คือการติดตั้งเครื่องดีแอเรเตอร์
(Deaerator) หรือใช้วิธีการกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน้ําบาดาลโดยใช้การไหลแบบน้ําตก (ดีแอเรชัน) ส่วน
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด์นั้นถ้าน้ําแร่มีก๊าซนี้ละลายอยู่จะมีกลิ่นเหม็น คล้ายกับกลิ่นของไข่เน่า ซึ่งก๊าซนี้เพียงแค่ปล่อยทิ้ง
ไว้ให้โดนอากาศตามธรรมดาก็จะหลุดลอยออกไปได้อยู่แล้ว
4. คุณภาพน้ําแร่ธรรมชาติ (ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป)
ผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์น้ําแร่ธรรมชาติต้องสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199)
พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ และแสดงแร่ธาตุสําคัญที่เป็นคุณสมบัติสําหรับแหล่งน้ํานั้นๆ เช่น แคลเซียม โปแตสเซียม
โซเดียม ไอโอดีน เกลือไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด์ เป็นต้น
5. การแสดงฉลากของน้ําแร่ธรรมชาติ
5.1 ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ ยกเว้นการใช้ชื่อน้ําแร่ธรรมชาติให้ปฏิบัติดังนี้
- ชื่อของน้ําแร่ธรรมชาติ ให้แสดงแหล่งที่มาของน้ําแร่ตามธรรมชาตินั้น เช่น น้ําแร่ธรรมชาติจากแหล่ง
พบพระ (ดังนั้นต้องมีข้อมูลสนับสนุนว่าเป็นน้ําจากแหล่งใด)
5.2 แสดงชนิดของแร่ธาตุที่สําคัญ เช่น แคลเซียม โปแตสเซียม ซิงค์ เป็นต้น
(ดังนั้นต้องมีผลวิเคราะห์แร่ธาตุสําคัญ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศฯ)
5.3 แสดงวัตถุประสงค์ในการผ่านกรรมวิธี (ถ้ามี)
5.4 แสดงคําเตือน เช่น “มีฟลูออไรด์” สําหรับน้ําแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 1 มิลลิกรัม
ต่อน้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร และต้องเพิ่มคําเตือน “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสําหรับทารกและเด็กที่อายุต่ํากว่า 7 ปี”
สําหรับน้ําแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 2 มิลลิกรัม ต่อน้ําแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร
5.5 ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย มีลักษณะถาวร เห็นชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ ไม่ใช่ฝาของภาชนะบรรจุ
แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้
เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารวิชาการ เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติและการพัฒนามาตรการการควบคุมตามแนวทางสากล โดย ภ.ญ.
นฤมล โกมลเสวิน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, เมษายน 2544
2. วารสารกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปีที่ 2 ฉบับเดือนธันวาคม 2552
3. หนังสือน้ําบาดาล โดย ศาสตราจารย์์ ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546.
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแร่ธรรมชาติ
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล
พ.ศ. 2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542

