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ปริมาณน้ าดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
ปราโมช เชี่ยวชาญ

ถึงแม้ กฎหมายประเทศไทย มีการกาหนดเกี่ยวกับนา้ ดื่มในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
ไว้ เป็ นจานวนจุดนา้ ดื่มต่อจานวนคนงาน/ลูกจ้ างเป็ นหลัก แต่เมื่อพิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะพบว่าใน
การจัดหา/จัดการในเรื่องนี้ยังต้ องคานึงถึงหลัก 2Q คือ Quantity & Quality ซึ่งหมายถึงปริมาณและ
คุณภาพของนา้ ดื่มด้ วย ในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่อง Quantity สาหรับ Quality จะกล่าวถึงใน
โอกาสต่อไป
ปริมาณนา้ ดื่มที่ต้องจัดหานอกจากจานวนจุดนา้ ดื่มได้ ตามกฎหมายแล้ ว ปริมาณนา้ ที่
จัดเตรียมในแต่ละจุดต้ องมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้ องการบริโภคของคนงาน/ลูกจ้ างทุกๆคน
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจาเป็ นต้ องมีการคาดการณ์ปริมาณนา้ ดื่มที่ต้องจัดหาในแต่ละวัน
การคาดการณ์ปริมาณน้ าดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาในแต่ละวันคานวนได้จากสมการ
ปริมาณน้ าดืม่ ที่ตอ้ งจัดหาในแต่ละวัน = จานวนคนงานหรือลูกจ้าง X ปริมาณน้ าดืม่ เฉลีย่ ต่อคนต่อวัน
จากสมการพบว่ามีข้อมูลที่จาเป็ นอยู่ 2 ส่วนคือ
จานวนคนงาน/ลูกจ้าง
ข้ อมูลส่วนนี้ได้ มาจากการสารวจ ซึ่งเป็ นข้ อมูลของแต่ละโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
ปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
ตัวเลขปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวัน องค์การอนามัยโลก (WHO) กาหนดไว้ โดยทั่วไป
อยู่ระหว่าง 1- 6 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งเห็นได้ ว่าตัวเลขนี้มีค่าเป็ นช่วงค่อนข้ างกว้ างเนื่องจากมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้ องดังนี้
-นำ้ หนักตัวของแต่ละคน
บุคคลที่มีนา้ หนักตัวมากย่อมต้ องการปริมาณนา้ ดื่มเพื่อทดแทนหรือป้ องกันการ
สูญเสียนา้ ของร่างกายในปริมาณที่มากกว่าบุคคลที่มีนา้ หนักตัวน้ อย
-สภำพภูมิอำกำศ/ฤดูกำล
บุคคลที่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนกว่าทาให้ ร่างกายมีโอกาสสูญเสียนา้ โดยระบาย
ออกทางเหงื่อ มากกว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพอากาศที่เย็นกว่าส่งผลให้ มีความต้ องการปริมาณนา้ ดื่มมากกว่า
-กิจกรรมหรืองำน
บุคคลที่ต้องทางานหนักหรือทางานที่ใช้ กาลังของร่างกายมากย่อมสูญเสียนา้ และ
ต้ องการปริมาณนา้ เพื่อทดแทนในร่างกายมากกว่าบุคคลที่ทางานเบาหรือใช้ กาลังของร่างกายน้ อยกว่า
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-ปริมำณนำ้ ทีร่ ่ำงกำยได้รบั ทำงอ้อม
เนื่องจากร่างกายสามารถรับนา้ ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากรูปแบบของนา้ ดื่ม
โดยตรง เช่นจากอาหารที่กนิ เข้ าไป จากของเหลวอื่นๆ เช่นนม ชา กาแฟเป็ นต้ น ดังนั้นพฤติกรรมการกิน
ของแต่ละบุคคลย่อมมีผลต่อปริมาณนา้ ดื่มในแต่ละวันด้ วย
นอกจากนี้ตวั เลขปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ที่กล่าวถึงข้ างต้ นเป็ นตัวเลขที่ได้ จาก
หลักการคิดตลอดวันหรือ24ชั่วโมง ในกรณีท่คี นงาน/ลูกจ้ างไม่ได้ พักที่โรงงาน/สถานประกอบกิจการหรือ
อยู่ท่โี รงงาน/สถานประกอบกิจการตลอด 24 ชั่วโมง ตัวเลขปริมาณดังกล่าวอาจลดลงได้ เพราะอาจ
เป็ นไปได้ ท่คี นงาน/ลูกจ้ างอาจดื่มนา้ บางส่วนจากที่บ้านพักหรือที่อ่นื
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นทาให้ ผ้ ูท่ที าหน้ าที่ในการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/สถาน
ประกอบกิจการ จาเป็ นต้ องกาหนดปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวันให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
โรงงาน/สถานประกอบกิจการนั้น ๆ
เมื่อสามารถกาหนดปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวันได้ แล้ วให้ นาค่าดังกล่าวคูณกับจานวน
คนงาน/ลูกจ้ างที่ได้ จาการสารวจ จะได้ ปริมาณนา้ ดื่มที่ต้องจัดหาในแต่ละวันตามสมการข้ างต้ น
เพื่อเพิ่มความเข้ าใจในการคาดการณ์ปริมาณนา้ ดื่มให้ ศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่างในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการคาดการณ์ปริมาณน้ าดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาในแต่ละวัน
ตัว
ข้อมูลจานวนคนงาน
จานวนจุด
อย่าง
และสภาพการณ์
ให้บริการน้ าดืม่
ที่
ตามกฎหมาย
1 ที่
1 โรงงานมีจานวนคนงานรวม 40 คน
โดยคนงานส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง
ลักษณะงานของคนงานทั้งหมด
ทางานในสานักงานซึ่งติด
เครื่องปรับอากาศและทางานแปด
ชั่วโมงต่อวัน
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โรงงานมีจานวนคนงานรวม 120
คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง
ลักษณะงานของคนงานทั้งหมด
ทางานในสานักงานซึ่งติด
เครื่องปรับอากาศ และมีทางาน
เป็ นกะตลอด24ชั่วโมง โดยคนงาน
ที่เข้ ารอบแต่ละกะจานวน 40 คน
และปฏิบัติงานกะละ8ชั่วโมงต่อวัน

1 ที่

ปริมาณน้ า
คาดการณ์ปริมาณน้ า
ดืม่ เฉลีย่ ต่อ ดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาต่อวัน
คนต่อวัน
1
40 X 1 = 40 ลิตร
ลิตร/คน/วัน

1
120 X 1 = 120 ลิตร
ลิตร/คน/วัน
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการคาดการณ์ปริมาณน้ าดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาในแต่ละวัน (ต่อ)
ตัว
ข้อมูลจานวนคนงาน
จานวนจุด
อย่าง
และสภาพการณ์
ให้บริการน้ าดืม่
ที่
ตามกฎหมาย
1 ที่
3 โรงงานมีจานวนคนงานรวม 40
คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย
ลักษณะงานของคนงานทั้งหมด
ทางานขนย้ ายวัสดุอยู่ภายใน
อาคารโรงงานซึ่งไม่ติด
เครื่องปรับอากาศและทางาน 8
ชั่วโมงต่อวัน
1 ที่
4 โรงงานมีจานวนคนงานรวม 40
คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย
ลักษณะงานของพนักงานทั้งหมด
ทางานขนย้ ายวัสดุอยู่ภายนอก
อาคาร หรือทางานกลางแจ้ งและ
ทางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

ปริมาณน้ า
คาดการณ์ปริมาณน้ า
ดืม่ เฉลีย่ ต่อ ดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาต่อวัน
คนต่อวัน
2
40 X 2 = 80 ลิตร
ลิตร/คน/วัน

3
40 X 3 = 120 ลิตร
ลิตร/คน/วัน

จากตัวอย่างทั้ง 4 สภาพการณ์ข้างต้ นจะเห็นได้ ว่า หากพิจารณาที่จานวนจุดให้ บริการนา้
ดื่มตามกฎหมายพบว่าทั้ง 4 สภาพการณ์ต้องมีจุดให้ บริการนา้ ดื่มเท่ากัน คือ 1 จุด แต่เมื่อพิจารณาที่
ปริมาณนา้ ดื่มที่ต้องจัดหาในแต่ละวัน พบว่าไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั สภาพการณ์ของโรงงาน
โดยปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวัน เป็ นตัวแปรหนึ่งที่สาคัญเช่น ตัวอย่างที่ 1 และ 2
เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่า คนงานส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงนา้ หนักตัวไม่มากและทางาน
ในลักษณะงานเบา และสภาพอากาศค่อนข้ างเย็น รวมทั้งทางานเพียงแปดชั่วโมงต่อวันแสดงว่าคนงาน
กลับไปดื่มนา้ ที่บ้านบางส่วนด้ วย ในที่น้ ีจึงกาหนดปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวันไว้ ท่ี 1 ลิตร/คน/วัน
ขณะที่ตัวอย่างที่ 3 และ4 พบว่าคนงานส่วนใหญ่เป็ นผู้ชายนา้ หนักตัวค่อนข้ างมากและทางานในลักษณะ
งานหนัก แต่สภาพอากาศในตัวอย่างที่3 ทางานในร่ม แต่สภาพอากาศในตัวอย่างที่ 4 ทางานกลางแจ้ ง
รวมทั้งทางานแปดชั่วโมงต่อวันแสดงว่าพนักงานกลับไปดื่มนา้ ที่บ้านบางส่วนด้ วย ในที่น้ ีจึงกาหนดปริมาณ
นา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวันไว้ ท่ี 2 ลิตร/คน/วัน และ 3 ลิตร/คน/วัน ตามลาดับ
นอกจากนี้จากตัวอย่างที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าในกรณีทางานเป็ นกะ การคิดจานวนคนงาน
หรือลูกจ้ างต้ องคิดจานวนคนงานโดยรวมของทุกกะดังตัวอย่างข้ างต้ น
สรุปในคาดการณ์ปริมาณนา้ ดื่มที่ต้องจัดหาในแต่ละวัน นอกจากข้ อมูลจานวนคนงาน/
ลูกจ้ างแล้ ว ผู้ท่ที าหน้ าที่ในการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ จาเป็ นต้ องคาดการณ์ปริมาณ
นา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวันให้ เหมาะสมกับสถานการณ์/สภาพการณ์ของแต่ละโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
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โดยพิจารณาจากข้ อมูลปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้ องกับปริมาณนา้ ดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวันดังกล่าวไว้ ข้างต้ น ก่อน
ตัดสินใจเลือกใช้ หรือกาหนดค่าที่เหมาะสมกับแต่ละโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
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