น้ำดื่มบรรจุขวด PET
อันตรำยจริงหรือ?
โดย นายคงศักดิ์ ดอกบัว
ผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศและกลยุทธ์อุตสาหกรรม
สถาบันพลาสติก

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามี
บทบาทต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น ของคนทั่ ว ไปมาก สื่ อ
ออนไลน์ มีข้อดีคือรวดเร็ ว เข้าถึงผู้ บริ โ ภคได้ง่าย
และเข้าถึงได้ตลอดเวลา บางกรณีผู้ บ ริ โ ภคเองก็
สามารถท าตั ว เป็ น ผู้ สื่ อ ข่ า วเสี ย เองก็ ไ ด้ แ ละมี
หลายๆ กรณีสื่อหลักก็นาเอาข้อมูลของสื่อออนไลน์
ไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งทาให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่
กว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น แต่ สื่ อ ประเภทนี้ ก็ มี ข้ อ เสี ย
มากมายเหมือนกัน การที่มีข้อมูลจากสื่อออนไลน์
มากมายขนาดนี้บางครั้งข้อมูลต่างๆ ก็ไม่ใช่ความ
จริงเสมอไป บางครั้งเป็นชุดข้อมูลที่จัดทาขึ้นเพื่อ
มุ่งโจมตีสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง หรือเพื่อมุ่ งหวังสร้าง
ข่าวลือเท็จก็เป็นไปได้

บางท่ า นอาจได้ ไ ด้ รั บ ข่ า วสารเรื่ อ ง
อั น ต ร า ย ข อ ง น้ า ดื่ ม บ ร ร จุ ข ว ด PET
(Polyethylene terephthalate) ซึ่ ง เป็ น
Polyester ชนิดหนึ่ง ว่ามีสารพิษ หรือสารก่อ
มะเร็งเมื่อใช้ซ้าหลายๆครั้ง หรือการเก็บน้าในขวด
PET ไว้ในรถที่จอดตากแดดมี อุณหภูมิสูงทาให้
สารพิษแพร่ จากขวดสู่ น้า เราลองมาดูข้อเท็จจริง
เรื่องชนิดนี้กันดีไหม
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ขวดบรรจุ น้าดื่ม PET นั้ นทามาจากพลาสติ ก
จาพวก Polyethylene terephthalate ซึ่งเกิดจาก
ปฏิกิริยา Esterification ของสารตั้งต้น ethylene glycol
[HO-CH2-CH2-OH] และ dimethyl terephthalate
[CH3-CO-C6H4-CO-CH3] หรื อ terephthalic acid
[HOOC-(C6H4)-COOH] ในกระบวนการผลิตนั้นจะไม่มี
การใช้สารจาพวก Plasticizers ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสาร
จาพวก Phthalates ซึ่งชื่อสารอาจฟังดูคล้ายๆกัน แต่เป็น
สารคนละตัวกัน สาร Plasticizers นั้นเมื่อร่างกายได้รับใน
ปริมาณมากๆพบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายได้
การวิเคราะห์น้าดื่มบรรจุขวดนั้นจะใช้
ผลการวิเคราะห์สารใดๆที่อาจละลายได้จากการซึมผ่าน (Migration) ออกมาที่น้าดื่ม มีผลการวิเคราะห์น้าดื่ม
บรรจุขวด PET ดังนี้
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่สามารถละลายได้ที่ซึมผ่านออกจากขวด PET
ชนิดใสไม่มีสีและมีสีเข้าสู่น้าดื่มในเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง
ตัวอย่ำงกำรทดสอบ
หน่วยวัด
ตัวอย่างน้ากลั่นบริสุทธิ์
(PH=6)
ตั ว อย่ า งน้ าส้ ม สายชู 3%
(Acitic acid 3% w/w)
(PH=2.5)

ขวด PET มีสี
(mg/dm3)ที่ผิว
3.45

ขวด PET ใสไม่มีสี
(mg/dm3)ที่ผิว
3.90

ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
(mg/dm3)ที่ผิว
10.0

3.98

4.09

10.0

อ้างอิง: 1Technical College of Applied Sciences in Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, Institute of Public Health, Novi Sad, Serbia

จากตาราง ผลการทดลองวัดปริมาณสาร
ที่ละลายออกมาได้จากขวด PET ทั้งหมด (Total
Immigration Substance) ตามวิธีทดสอบ
มาตรฐานยุโรป SRPS EN 1186-9 /2008 พบว่า

ปริมาณสารที่ซึมผ่านออกมาได้ทั้งหมดมีค่าไม่เกิด
มาตรฐานที่อนุญาต แสดงว่าขวด PET ไม่ว่าจะเป็น
ชนิดมีสี หรือไม่มีสี ปลอดภัยแน่นอน ไม่ว่าจะให้
บรรจุน้าดื่มหรือน้าผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด
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นอกจากนั้น FDA (Food and Drug
Association) ของสหรัฐอเมริกาได้เคยทาวิจัยข้อ
สงสัยเรื่องนี้มาแล้ว ผลการวิจัยพบว่าเรื่องสารชนิด
ต่างๆที่สามารถซึมผ่านเข้าสู่น้าดื่มได้นั้นมีค่าต่ากว่า
ค่าที่อนุญาต 100 ถึง 1,000 เท่า อีกทั้งถ้าเก็บขวด
PET บรรจุน้าดื่มในรถที่ร้อนหรือในช่องแช่แข็งก็
พบว่าสารชนิดต่างๆที่ซึมผ่านก็ยังอยู่ในค่าที่ต่ากว่า
ข้อกาหนดมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากระบวนการผลิต

ขวด PET และพลาสติก PET ไม่มีการสาร
อันตรายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
* (อ้างอิง: The Safety of Beverages in Plastic Bottles Food Safety Magazine)

สรุป น้าดื่มบรรจุขวด PET ไม่ว่าจะมีสีหรือไม่มีสีนั้นมีความปลอดภัย แต่!!! ในกรณีที่มี
การเปิดขวดบริโภคแล้ว โดยเฉพาะการใช้ปากดื่มโดยตรงจากขวดจะทาให้จุลินทรีย์จากปากของเราเข้าไป
ปะปนในน้าและเกิดการขยายตัวของจุลิน ทรีย์ห ากเก็บไว้เป็นเวลานาน โดยอุณหภูมิสูงจะทาให้อัตราการ
ขยายตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น หากนามาบริโภคอีกอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดใดก็ตาม ควรคานึงถึงรูปแบบการใช้งาน
และวิธีการใช้งานที่เหมาะสมด้วย ซึ่งถ้าหากมีการใช้งานโดยขาดความเข้าใจและความเหมาะสมแล้ว อาจจะ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน
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