การบรรจุนํา้ ดื่ม
ผลิตภัณฑ์นํ ้าดื่มบรรจุขวดตามความหมายของ USFDA หมายถึง “นํ ้าที่ใช้ สําหรับการบริ โภคของมนุษย์ซงึ่ ปิ ดผนึกในขว
หรื อ ภาชนะ ซึ่ง ไม่มี การเติม สารเติม แต่ง ยกเว้ นสารต้ า นเชื อ้ จุลิน ทรี ย์ที่มีความปลอดภัย...” ซึ่ง นํ า้ ดื่มนั ้นอาจแบ่ง ได้ เป็ น นํ ้าแ
(mineral/ spring water) และนํ ้าก๊ อกที่ทําให้ บริสทุ ธิ์ (purified tap water) ซึง่ มีทงแบบอั
ั้
ดแก๊ ส (sparkling) และไม่อดั แก๊ ส (nonsparkling) โดยวัสดุบรรจุสําหรับขวดนํ ้าดื่มนั ้น ได้ แก่ PET ในขณะที่แกลลอนบรรจุนํ ้าดื่มขนาดใหญ่ที่นิยมนํามาใช้ งานซํ ้านัน้ จะนิ
ผลิตจากวัสดุพอลิคาร์ บอเนต (polycarbonate, PC)

ภาพที่ 1 ลักษณะขวดบรรจุนํ ้าดื่มแบบต่างๆ

ที่มา: http://geology.com/articles/bottled-water/water-bottles.jpg
การปนเปื อ้ นของจุลนิ ทรี ย์จากวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตนํ ้าดื่ม การปนเปื อ้ นระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา รวมถึงการปนเปื อ้ นจา
ภาชนะบรรจุและฝาอาจก่อให้ เกิดการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์เนื่องจากนํ ้ายังมีแร่ธาตุปริ มาณน้ อย (trace element) ที่สนับสนุน
การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ ในบางกรณีอาจพบชิ ้นส่วน mycelium ของเชื ้อราลอยอยู่บริ เวณผิวหน้ าของนํ ้าดื่ม เช่น Penicillium,
Cladosporium, Phaeoramularia เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังพบว่าการละลายของแก๊ สออกซิเจนในนํ ้าดื่มยังมีผลต่อการรับสัมผัสในปา
(mouth-feel) ของผู้บริโภคอีกด้ วย
โดยทัว่ ไปการบรรจุนํ ้าดื่มในขวด PET อาจพบปั ญหากลิน่ ปนเปื อ้ นจากพลาสติก ได้ แก่ สาร acetaldehyde ซึง่ เกิดจากการ
สลายตัวด้ วยความร้ อนของ PET ในกระบวนการหลอมขึ ้นรู ป ซึ่งผู้บริ โภคจะบรรยายลักษณะของกลิ่นคือ หวาน (sweet), คล้ าย
พลาสติก (plastic-like) และผลไม้ (fruity) ซึง่ สารดังกล่าวมีระดับ threshold ตํ่าเพียง 20 -40 ppt ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถรับรู้ได้ แม้ มี
ปริ มาณเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ผู้ผลิตวัสดุบรรจุจึงนิยมเติมสารที่ทําหน้ าที่ดดั จับ (scavenge) acetaldehyde ได้ แก่ anthranilamide
ซึง่ มีราคาถูกและผสมกับวัสดุ PET ได้ เป็ นอย่างดี
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นอกจากนี ้นํ ้าดื่มบรรจุขวด PET นัน้ อาจพบการปนเปื อ้ นของพลวง (Sb) ที่มาจากภาชนะบรรจุ เนื่องจาก antimony
trioxide (Sb2O3) นันเป็
้ นสารเติมแต่ง และสารเหนี่ยวนํา (initiator) ในกระบวนการผลิตขวด PET อย่างไรก็ดีการไมเกรทของสาร
ดังกล่าวมักเกิดในปริ มาณเพียงเล็กน้ อยซึง่ อยู่ในระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค ทังนี
้ ้หน่วยงานด้ านความปลอดภัยของอาหารมี
การกําหนดระดับ guideline ของสารดังกล่าวในระดับต่างๆ เช่น World Health Organization 20 ppb, U.S. EPA and Health
Canada 6 ppb, German Federal Ministry of Environment 5 ppb ในขณะที่สหภาพยุโรปกําหนดปริ มาณไมเกรชันจําเพาะ
(specific migration limit) ของ Sb ไว้ ที่ 40 ppb เป็ นต้ น ทังนี
้ ้มีงานวิจยั ทําการทดสอบบรรจุนํ ้าดื่มในขวด PET แล้ วนําไปผ่าน
สภาวะการใช้ งานต่างๆ พบว่า การให้ ความร้ อน และการไมโครเวฟจะทําให้ ตรวจพบสาร Sb ในนํ ้าเกิน 6 ppb
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