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 เม่ือเราพดูถึงส่ิงปนเป้ือนในน ้า เรามกัจะนึกถึงตะกอน ความขุ่น ความกระดา้งของน ้า โลหะ

หนกั เช่น ตะกัว่ ปรอท โครเม่ียม เป็นตน้ คราวน้ีจะพดูถึงสารอินทรียท่ี์ปนเป้ือนในน ้าในรูปของ

สารอินทรียท่ี์ละลายปนเป้ือนในน ้า ไม่รวมอินทรียส์ารท่ีเป็นสารแขวนลอยและคราบน ้ามนั 

 สารอินทรียท่ี์ละลายปนเป้ือนในน ้า พอสรุปแหล่งท่ีมาได ้  ทางคือ 

              . สารอินทรียท่ี์เกิดจากการยอ่ยสลายของอินทรียสารซากพืชซากสัตวใ์นธรรมชาติ เกิดเป็น

สารอินทรียท่ี์มีขนาดโมเลกุลเล็กจนสามารถละลายน ้าได ้ เช่น สารกลุ่มฮิวมิก (Humic acid) และฟลูวกิ 

(Fluvic acid) ซ่ึงสารทั้งสองน้ียงัมีส่วนท าใหเ้กิดสีในน ้า (สีน ้าตาลอ่อนหรือสีชา) 

              . สารอินทรียท่ี์จุลินทรียส์ร้างข้ึน ซ่ึงจุลินทรียป์ระกอบดว้ยโปรโตซวั แบคทีเรีย เช้ือรา และ

สาหร่ายเซลเดียว สารอินทรียท่ี์จุลินทรียส์ร้างข้ึนน้ีอาจละลายปนเป้ือนมากบัน ้าโดยตรง หรือเกิดจาก

ซากจุลินทรียถู์กยอ่ยสลายท าใหส้ารอินทรียท่ี์อยูภ่ายในเซลละลายปนมากบัน ้า ตวัอยา่ง เช่น สารกลุ่ม

ไมโครซีสติน (Microcytin) ท่ีเกิดจากสาหร่ายสีน ้าเงินแกมเขียวช่ือ Microcytin aeruginose  ซ่ึงสารกลุ่ม

น้ีบางตวัเป็นสารพิษ สาหร่ายสีน ้าเงินแกมเขียวช่ือโอเซียลาโตเรีย ลิโมสา Oseillatoria limosa จะผลิต

สารกลุ่มท่ีเกิดจากการเผาผลาญในเซลของสาร Methylisorneol ซ่ึงเป็นสารท่ีท าใหน้ ้ามีกล่ินไม่พึง

ประสงคเ์ป็นตน้ 

               . สารอินทรียท่ี์เกิดจากชุมชน กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการขบัถ่าย 

ช าระร่างกายของมนุษยมี์ส่วนท าใหมี้สารอินทรียป์นเป้ือนไปกนัน ้าได ้ รวมทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลงและ

ปุ๋ยเป็นตน้  

            . สารอินทรียท่ี์เกิดจากระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบปรับสภาพน ้า เช่น สารเร่งการตกตะกอน

ในระบบบ าบดัน ้าเสีย นอกจากน้ีในระบบบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพ ซ่ึงมกัจะมีสารอินทรียท่ี์จุลินทรีย์

ไม่อาจยอ่ยสลายได ้ตลอดจนซากจุลินทรียห์ลงเหลือปนเป้ือนในน ้าท่ีผา่นระบบบ าบดั  เม่ือผา่นระบบ

การฆ่าเช้ือโรคดว้ยคลอรีนอาจท าใหส้ารเหล่าน้ีกลายเป็นสารอินทรียท่ี์มีความเป็นพิษเพิ่มมากข้ึนได้

อีกดว้ย เช่น ท าใหเ้กิดสารในกลุ่มไตรเฮโรมีเทน (Trihalomethanes) หรือ THM ซ่ึงเป็นสารท่ีเช่ือวา่

เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหน่ึง 



 จากแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือนของสารอินทรียใ์นน ้า พบวา่แหล่งท่ี  คือสารอินทรียท่ี์เกิดจาก

การยอ่ยสลายของซากพืชซากสัตวเ์ป็นปัจจยัหลกั ท่ีก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนสารอินทรียใ์นน ้า

ธรรมชาติท่ีเรียกวา่ Natural organic matter (NOM) แต่ถา้พิจารณาตามความเขม้ขน้ของสารอินทรียท่ี์

ปนเป้ือนในน ้าแต่ละแหล่ง พบวา่ในน ้าเสียชุมชนมีปริมาณความเขม้ขน้ของสารอินทรียป์นเป้ือนสูง

ท่ีสุด ดงัแผนภูมิ 

 

 

 เน่ืองจากสารอินทรียเ์ป็นสารท่ีมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั บางทีเรา

เรียกวา่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดงันั้นในการวดัหาปริมาณของสารอินทรียว์า่ละลายอยูใ่นน ้า

มากหรือนอ้ยจะเป็นจ านวนคาร์บอนท่ีมีทั้งหมดในน ้าหรือ Total organic carbon : TOC ในหน่วย

มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยไม่นบัรวมคาร์บอนของสารประกอบอนินทรียห์รือในรูปคาร์บอเนต และไบ

คาร์บอเนต) ถา้สารอินทรียท่ี์มีองคป์ระกอบของธาตุในหมู่  ในตารางธาตุ หรือธาตุในกลุ่มเดียวกบั

คลอรีน ไดแ้ก่ ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน แอสเตตีน ซ่ึงเรียกวา่ กลุ่มธาตุเฮโลเจน(Halogen) 

จะวดัในรูปของ TOX (Total organic halogen) สารในกลุ่มTOX มกัจะมีความเป็นพิษอยูห่ลายชนิด 
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( Source : M.C. Kavanaugh, Coagulation for Improve Removal of Trihalomethane Precursors, Journal AWWA,vol.70,no11,nov.1978,p.613)

ปริมาณสารอนิทรีย์ทีปนเปือนในแหล่งนําประเภทต่าง ๆ

ค่าเฉลยี NORS (Median) 3.5 มลิลกิรัมต่อลติร



สารอินทรียท่ี์ละลายปนเป้ือนในน ้าถา้เป็นสารอินทรียท่ี์ระเหยไดง่้าย บางคร้ังอาจเรียกวา่ สารอินทรีย์

ระเหย VOC (Volatile organic compound) ความเป็นพิษของสารกลุ่ม TOX หรือสารอินทรียท่ี์

ปนเป้ือนในน ้าในรูป TOC ข้ึนอยูก่บัชนิดของสารซ่ึงบางชนิดอาจมีพิษบางชนิดอาจไม่มีพิษ  ตอ้งท า

การพิจารณาเป็นการเฉพาะ  แต่ส่ิงท่ีควรระวงัในการน าน ้าไปผา่นระบบฆ่าเช้ือโรคดว้ยคลอรีน  

โอโซน หรือใชส้ารในกลุ่มออกซิไดซิงเอเจนต ์(Oxidizing Agent) อ่ืน ๆ ถา้เป็นน ้าท่ีมีปริมาณ  NOM 

, TOC หรือ TOX สูง ๆ จะมีความเส่ียงในการเกิดสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นพิษไดม้าก  จึงควรขจดัสาร NOM 

โดยใชส้ารดูดซบัจ าพวกถ่านกมัมนัต ์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณ NOM ลงก่อนท่ีจะผา่นเขา้

ระบบฆ่าเช้ือโรคดว้ยคลอรีน  หรือใชร้ะบบการขจดัเช้ือโรคโดยการกรองดว้ยระบบไมโครฟิลเตอร์ 

(MF) หรืออลัตราฟิลเตชนั (UF) แทนการฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมี 

 ในโอกาสต่อ  ๆ ไปอาจจะน าสารในกลุ่ม TOX บางตวัมากล่าวถึงความเป็นพิษของมนัและ

วธีิการก าจดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


