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เมื่อเร พูดถึงสิ่ งปนเปื้ อนในน้ เร มักจะนึกถึงตะกอน คว มขุน่ คว มกระด้ งของน้ โลหะ
หนัก เช่น ตะกัว่ ปรอท โครเมี่ยม เป็ นต้น คร วนี้จะพูดถึงส รอินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อนในน้ ในรู ปของ
ส รอินทรี ยท์ ี่ละล ยปนเปื้ อนในน้ ไม่รวมอินทรี ยส์ รที่เป็ นส รแขวนลอยและคร บน้ มัน
ส รอินทรี ยท์ ี่ละล ยปนเปื้ อนในน้ พอสรุ ปแหล่งที่ม ได้ ท งคือ
. ส รอินทรี ยท์ ี่เกิดจ กก รย่อยสล ยของอินทรี ยส รซ กพืชซ กสัตว์ในธรรมช ติ เกิดเป็ น
ส รอินทรี ยท์ ี่มีขน ดโมเลกุลเล็กจนส ม รถละล ยน้ ได้ เช่น ส รกลุ่มฮิวมิก (Humic acid) และฟลูวกิ
(Fluvic acid) ซึ่ งส รทั้งสองนี้ยงั มีส่วนท ให้เกิดสี ในน้ (สี น้ ต ลอ่อนหรื อสี ช )
. ส รอินทรี ยท์ ี่จุลินทรี ยส์ ร้ งขึ้น ซึ่ งจุลินทรี ยป์ ระกอบด้วยโปรโตซัว แบคทีเรี ย เชื้อร และ
ส หร่ ยเซลเดียว ส รอินทรี ยท์ ี่จุลินทรี ยส์ ร้ งขึ้นนี้ อ จละล ยปนเปื้ อนม กับน้ โดยตรง หรื อเกิดจ ก
ซ กจุลินทรี ยถ์ ูกย่อยสล ยท ให้ส รอินทรี ยท์ ี่อยูภ่ ยในเซลละล ยปนม กับน้ ตัวอย่ ง เช่น ส รกลุ่ม
ไมโครซีสติน (Microcytin) ที่เกิดจ กส หร่ ยสี น้ เงินแกมเขียวชื่อ Microcytin aeruginose ซึ่ งส รกลุ่ม
นี้บ งตัวเป็ นส รพิษ ส หร่ ยสี น้ เงินแกมเขียวชื่อโอเซียล โตเรี ย ลิโมส Oseillatoria limosa จะผลิต
ส รกลุ่มที่เกิดจ กก รเผ ผล ญในเซลของส ร Methylisorneol ซึ่งเป็ นส รที่ท ให้น้ มีกลิ่นไม่พึง
ประสงค์เป็ นต้น
. ส รอินทรี ยท์ ี่เกิดจ กชุมชน กิจกรรมท งก รเกษตรและอุตส หกรรม ตลอดจนก รขับถ่ ย
ช ระร่ งก ยของมนุษย์มีส่วนท ให้มีส รอินทรี ยป์ นเปื้ อนไปกันน้ ได้ รวมทั้งส รเคมี ย ฆ่ แมลงและ
ปุ๋ ยเป็ นต้น
. ส รอินทรี ยท์ ี่เกิดจ กระบบบ บัดน้ เสี ยและระบบปรับสภ พน้ เช่น ส รเร่ งก รตกตะกอน
ในระบบบ บัดน้ เสี ย นอกจ กนี้ในระบบบ บัดน้ เสี ยท งชีวภ พ ซึ่งมักจะมีส รอินทรี ยท์ ี่จุลินทรี ย ์
ไม่อ จย่อยสล ยได้ ตลอดจนซ กจุลินทรี ยห์ ลงเหลือปนเปื้ อนในน้ ที่ผ่ นระบบบ บัด เมื่อผ่ นระบบ
ก รฆ่ เชื้ อโรคด้วยคลอรี นอ จท ให้ส รเหล่ นี้กล ยเป็ นส รอินทรี ยท์ ี่มีคว มเป็ นพิษเพิ่มม กขึ้นได้
อีกด้วย เช่น ท ให้เกิดส รในกลุ่มไตรเฮโรมีเทน (Trihalomethanes) หรื อ THM ซึ่ งเป็ นส รที่เชื่ อว่
เป็ นส รก่อมะเร็ งชนิดหนึ่ง

จ กแหล่งที่ม ของก รปนเปื้ อนของส รอินทรี ยใ์ นน้ พบว่ แหล่งที่ คือส รอินทรี ยท์ ี่เกิดจ ก
ก รย่อยสล ยของซ กพืชซ กสัตว์เป็ นปั จจัยหลัก
ที่ก่อให้เกิดก รปนเปื้ อนส รอินทรี ยใ์ นน้
ธรรมช ติที่เรี ยกว่ Natural organic matter (NOM) แต่ถ้ พิจ รณ ต มคว มเข้มข้นของส รอินทรี ยท์ ี่
ปนเปื้ อนในน้ แต่ละแหล่ง พบว่ ในน้ เสี ยชุมชนมีปริ ม ณคว มเข้มข้นของส รอินทรี ยป์ นเปื้ อนสู ง
ที่สุด ดังแผนภูมิ
ปริมาณสารอินทรีย์ทีปน ปื อน น หล่งนาประ ภทต่ าง
Rang of TOC reported for a variety of natural water.
( Source : M.C. Kavanaugh, Coagulation for Improve Removal of Trihalomethane Precursors, Journal AWWA,vol.70,no11,nov.1978,p.613)
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เนื่องจ กส รอินทรี ยเ์ ป็ นส รที่มีค ร์บอนและไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบหลัก
บ งทีเร
เรี ยกว่ ส รประกอบไฮโดรค ร์ บอน ดังนั้นในก รวัดห ปริ ม ณของส รอินทรี ยว์ ่ ละล ยอยูใ่ นน้
ม กหรื อน้อยจะเป็ นจ นวนค ร์ บอนที่มีท้ งั หมดในน้ หรื อ Total organic carbon : TOC ในหน่วย
มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยไม่นบั รวมค ร์ บอนของส รประกอบอนิ นทรี ยห์ รื อในรู ปค ร์ บอเนต และไบ
ค ร์ บอเนต) ถ้ ส รอินทรี ยท์ ี่มีองค์ประกอบของธ ตุในหมู่ ในต ร งธ ตุ หรื อธ ตุในกลุ่มเดียวกับ
คลอรี น ได้แก่ ฟลูออรี น คลอรี น โบรมีน ไอโอดีน แอสเตตีน ซึ่ งเรี ยกว่ กลุ่มธ ตุเฮโลเจน(Halogen)
จะวัดในรู ปของ TOX (Total organic halogen) ส รในกลุ่มTOX มักจะมีคว มเป็ นพิษอยูห่ ล ยชนิด

ส รอินทรี ยท์ ี่ละล ยปนเปื้ อนในน้ ถ้ เป็ นส รอินทรี ยท์ ี่ระเหยได้ง่ ย บ งครั้งอ จเรี ยกว่ ส รอินทรี ย ์
ระเหย VOC (Volatile organic compound) คว มเป็ นพิษของส รกลุ่ม TOX หรื อส รอินทรี ยท์ ี่
ปนเปื้ อนในน้ ในรู ป TOC ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของส รซึ่ งบ งชนิดอ จมีพิษบ งชนิดอ จไม่มีพิษ ต้องท
ก รพิจ รณ เป็ นก รเฉพ ะ
แต่สิ่งที่ควรระวังในก รน น้ ไปผ่ นระบบฆ่ เชื้ อโรคด้วยคลอรี น
โอโซน หรื อใช้ส รในกลุ่มออกซิ ไดซิ งเอเจนต์ (Oxidizing Agent) อื่น ๆ ถ้ เป็ นน้ ที่มีปริ ม ณ NOM
, TOC หรื อ TOX สู ง ๆ จะมีคว มเสี่ ยงในก รเกิดส รอนุ พนั ธ์ที่เป็ นพิษได้ม ก จึงควรขจัดส ร NOM
โดยใช้ส รดูดซับจ พวกถ่ นกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริ ม ณ NOM ลงก่อนที่จะผ่ นเข้
ระบบฆ่ เชื้ อโรคด้วยคลอรี น หรื อใช้ระบบก รขจัดเชื้อโรคโดยก รกรองด้วยระบบไมโครฟิ ลเตอร์
(MF) หรื ออัลตร ฟิ ลเตชัน (UF) แทนก รฆ่ เชื้อด้วยส รเคมี
ในโอก สต่อ ๆ ไปอ จจะน ส รในกลุ่ม TOX บ งตัวม กล่ วถึงคว มเป็ นพิษของมันและ
วิธีก รก จัด

