ท มน ทผ่ นก ก งด้ ย บบ RO จงมค ม ปนก ดม กขน
แสวง เกิดประทุม E-mail water108@hotmail.com
บริ ษทั น้ ใสไทย จ กัด

คนที่เคยใช้เครื่ องกรองน้ ระบบริ เวอสออสโมซิส RO กรองน้ แล้วพบว่ น้ ที่ผ่ นเครื่ องกรอง
มีค่ คว มเป็ นกรดเพิ่มขึ้น (pH ลดลง) ซึ่ งหล ยท่ นโทรศัพท์ม ถ มผูเ้ ขียน และขอน ม ตอบในที่น้ ี
โดยปกติน้ บริ สุทธิ์ จะมีคว มเป็ นกล งหรื อมีค่ pH= (ที่อุณหภูมิ ๐C) เมื่อน้ มีส รอื่น
เจือปนจะท ให้ค่ คว มเป็ นกรดด่ งของน้ (pH) เปลี่ยนไป ในธรรมช ติส รที่มีผลท ให้ค่ pH ของ
น้ เปลี่ยนแปลง คือส รกลุ่มค ร์ บอเนต ไบค ร์ บอเนต และค ร์ บอนไดออกไซด์ ในน้ ที่มีค่ คว ม
เป็ นกรดด่ งต่ งๆ จะมีสัดส่ วนของส รทั้ง ชนิดนี้ แตกต่ งกัน และเมื่อในน้ มีส รประกอบใน
กลุ่มค ร์ บอเนต และไบค ร์ บอเนตสู ง น้ นั้นจะมีค่ pH สู ง แสดงว่ มีคว มเป็ นด่ ง แต่ถ้ สัดส่ วน
ของค ร์ บอนไดออกไซด์ในน้ มีสัดส่ วนสู ง จะท ให้ pH ของน้ มีค่ ต่ หรื อมีคว มเป็ นกรดสู งขึ้น
เนื่องม จ กค ร์ บอนไดออกไซด์ท ปฏิกิริย กับน้ เกิดเป็ นกรดค ร์ บอนิก เมื่อน้ ผ่ นระบบรี เวอ
สออสโมซีส เมมเบรนจะส ม รถกักกั้นอนุมูลค ร์ บอเนต และไบค ร์ บอเนตไว้เกือบทั้งหมด ส่ วน
ค ร์ บอนไดออกไซด์ส ม รถซึ มแพร่ ผ่ นเมมเบรนได้ท้ งั หมด
จึงท ให้น้ ที่ผ่ นก รกรอง
(permeate) มีสัดส่ วนของค ร์ บอนไดออกไซด์สูงกว่ ปกติ จึงท ให้ pH ของน้ ที่ผ่ นก รกรอง
ลดลง หรื อมีคว มเป็ นกรดเพิ่มขึ้น เนื่องจ กสัดส่ วนของค ร์ บอนไดออกไซด์ต่อค ร์ บอเนตสู งขึ้น
ส่ วนน้ ทิ้งที่ถูกเมมเบรนกักกั้นจะมีสัดส่ วนของค ร์ บอเนตและไบค ร์ บอเนตสู ง จะท ให้น้ ใน
ส่ วนนี้มีค่ pH สู งขึ้น ดังนั้นน้ ที่ผ่ นก รกรองในระบบรี เวอสออสโมซี สบ งครั้งอ จจะมีค่ pH ต่
กว่ . ซึ่ งมีฤทธ์เป็ นกรดอ่อนอันเนื่ องม จ กกรดค ร์ บอนิคที่เกิดจ กก๊ ชค ร์ บอนไดออกไซด์ ถ้
เร น น้ ที่กรองจ กระบบ RO ม ดื่มโดยตรงก็จะท ให้รู้สึกแสบลิ้นเล็กน้อยคล้ ยกับก รดื่มน้
โซด ถ้ ต้องก รเพิม่ ค่ pH ของน้ ที่กรองโดยระบบรี เวอสออสโมซี ส อ จท ได้โดยก รสเปรย์
(spray) น้ ให้ก๊ ชค ร์ บอนไดออกไซด์ที่ละล ยอยูใ่ นน้ แยกตัวไปกับอ ก ศ (Air Stripping) หรื อ
ให้น้ ที่ผ่ นระบบรี เวอสออสโมซี สผ่ นไส้กรองถ่ นกัมมันต์
ถ่ นกัมมันต์จะท หน้ ที่ดูดซับ
ค ร์ บอนไดออกไซด์ จะท ให้ค่ pH สู งขึ้นได้ ซึ่ งไส้กรองถ่ นกัมมันต์มกั จะติดตั้งม ในระบบ
เครื่ องกรอง RO ที่ใช้ต มบ้ นเรื อน มักจะมีไส้กรองค ร์ บอนกรองน้ หลังผ่ นเมมเบรน เรี ยกว่
โพสต์ค ร์บอน (post carbon) ติดตั้งม ด้วย
ถึงอย่ งไรก็ต มค่ pH ของน้ หลังผ่ นระบบรี เวอสออสโมซี สต่ กว่ ปกติ มิใช่เกิดจ กก ร
มีกรดอนินทรี ยเ์ จือปน แต่เกิดจ กก รที่น้ นี้มีปริ ม ณสัดส่ วนของค ร์ บอนไดออกไซด์สูง จึงเกิด
เป็ นกรดค ร์ บอนิค ดังนั้นถ้ จะดื่มน้ นี้น่ จะไม่เป็ นอันตร ย เพร ะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ โซด
ที่เร ใช้ดื่มกัน ดังนั้นผูท้ ี่ใช้เครื่ องกรองน้ ระบบรี เวอสออสโมซี สในบ้ นคงจะสบ ยใจบ้ ง และ
ผูอ้ ่ นที่อ จจะมีคว มสงสัยในเรื่ องเครื่ องกรองน้ หรื อมีปัญห ในเรื่ องน้ ก็ส ม รถถ มค ถ มม ได้
ที่ water108@hotmail.com ซึ่งผมยินดีตอบทุกค ถ ม

